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In 2005 kozen de gedeputeerden bevoegd voor Leefmilieu en voor Toerisme van de Provincie Limburg voor een in-
tegrale aanpak van de Grote Landschappelijke Eenheid Maasvallei. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
vzw kreeg de opdracht om in samenwerking met Toerisme Limburg een ‘Plan van Aanpak Maasvallei’ uit te werken. 
Dat plan vormt de leidraad om, op een grensverleggende wijze, werk te maken van meer landschappelijke kwaliteit en duur-
zaam toerisme in de Maasvallei.

Dit rapport is een beknopte weergave van het ‘Plan van Aanpak’ en kan beschouwd worden als het ‘slotakkoord’ van een 
veelbelovende intro van een complexe muzikale compositie. De uitdaging en het succes, straks bij de uitvoering, ligt vervat 
in het bereiken van een harmonisch samenspel tussen partners en belangen.

De titel van het plan verraadt de stijl van werken en een stuk-
je ambitie. Het is noch het zoveelste plan, noch moet er jaren 
gestudeerd worden zonder resultaten op het terrein. Integen-
deel, aanpakken is het motto. Vandaag doen waar consensus 
over bestaat en waar we vandaag mensen en middelen voor 
hebben. Ondertussen, verder kansen en middelen zoekend, inspireren de eerste realisaties om de volgende stappen te zetten. 
Het is een dynamisch plan. Nieuwe of bijkomende acties kunnen in de loop van het project worden toegevoegd mits ze pas-
sen in de uitgangspunten, de principes en de geformuleerde doelstellingen. 

De Maasvallei is een gebied met een markant gezicht! We wensen de intrinsieke kwaliteiten van de streek te ontwikkelen en 
te benutten. Zo kiezen we voor een kansgerichte benadering. Een regionale toeristisch-economische ontwikkeling is slechts 
duurzaam als er vóór alles consequent en doorgedreven geïnvesteerd wordt in de meest basale toeristische voorziening, met 
name een aantrekkelijk, niet verrommeld, natuurrijk landschap met authentieke goed beheerde en ontsloten landschap-
pen en monumenten. 
Intensieve zorg voor deze “basiscompositie” is een vereiste voor duurzame ontwikkeling en dus voor succes. 

Ook is het nodig om werk te maken van een kwalitatief hoogstaande recreatieve ontsluiting en specifi eke toeristische infra-
structuur die niet “wezensvreemd” is aan de streek. Een ambitieuze en goed gedoseerde marketing van de regio is onont-
beerlijk. Zo moet het Maasland een prominente plaats verwerven op de lijst van mogelijke bestemmingen voor dagtrips, 
weekenduitstappen of (korte) vakanties.

Vanuit deze globale kijk op de Vlaamse zijde van de Maasvallei willen we Nederlandse partners benaderen en uitnodigen om 
samen een grensoverschrijdende samenwerking op te zetten. 
We hopen dat Nederlandse overheden en NGO’s kansen zien om acties en projecten, ook in een Europees samenwerkings-
verband, op te zetten die complementair zijn aan dit plan. Uiteindelijk willen we samen met al onze partners de Maasvallei 
op de kaart zetten als een regio waar het aangenaam is om te leven en te werken, … waar anderen, vele anderen, graag op 
vakantie komen. 
De Maaslanders op beide oevers moeten er uiteindelijk beter van worden.    

Lambert Schoenmaekers     Ignace Schops
Projectleider Project Maasvallei    Directeur 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw  Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw

Sylvain Sleypen      Frank Smeets
Gedeputeerde van Toerisme     Gedeputeerde van Leefmilieu
Provincie Limburg      Provincie Limburg

VOORWOORD

“Wat niet in de verbeelding kan ontstaan, 
zal in de werkelijkheid nooit bestaan”
Albert Einstein
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1. Opdracht van de provincie Limburg

De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg en Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw voor het 
geïntegreerd project Maasvallei ging in op 1 juni 2005. 

De doelstellingen 
Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw zal een geïntegreerd totaalproject realiseren in de GLE Maasvallei, dat 
een synergie beoogt tussen de ontwikkeling van het natuurlijk-landschappelijke en toeristisch-recreatieve potentieel van de 
Maasvallei. 

De partners zullen gezamenlijk de nodige stappen ondernemen om uiterlijk eind 2007 een Europees project in te dienen dat, 
binnen de geest van dit geïntegreerd totaalproject, verder bouwt op de gecreëerde dynamiek en realisaties op het terrein.

2. Verwonderend veelzijdig verleden: de geschiedenis als inspiratiebron voor 
een toekomstgerichte aanpak

Het valt op hoe kort het collectieve geheugen is t.a.v. de lokale geschiedenis. Maar weinig Maaslanders hebben een goede 
kennis van de Maas en de manier waarop deze rivier het landschap heeft gevormd.  Velen verloren voeling met de zeer eigen-
zinnige en boeiende dynamiek van deze regenrivier. Dat verklaart ten dele waarom de rivier in de voorbije 200 jaar zo tegen-
natuurlijk in een nogal gevaarlijk keurslijf werd gedwongen. Een inkijk op stukjes geschiedenis en een korte kennismaking met 
het gedrag van de rivier en zijn oeverbewoners toont ons de veelzijdigheid van dit landschap en de kansen voor de toekomst. 
Dat laatste is in dit plan van aanpak van groot belang. 

De inspirerende geschiedenis van de Maas en zijn oeverbewoners is hierna beknopt beschreven in de vorm van een reeks 
V-woorden die relevante delen van de Maaslandse geschiedenis onthullen.

2.1. Wie zijn verleden niet kent riskeert de toekomst

 erhogen

De ijstijden begonnen zowat 600.000 jaar geleden. Periodes van extreme koude en warmere episodes wisselden elkaar af. 
De laatste ijstijd eindigde circa 12.000 jaar geleden. Voor de grindformaties in het Maasland is vooral de tweede ijstijd, het 
Mindelglaciaal (475.000-425.000 v.Chr.) van belang. De Maas voerde enorme hoeveelheden steenpuin aan uit de Ardennen, 
Vogezen, Lotharingen en het Samber-stroomgebied. Ook de Moezel behoorde tot circa 200.000 jaar geleden tot het stroomge-
bied van de Maas (Paulissen 1986). Door het landijs, dat de noordelijke helft van Nederland bedekte, werd de rivier verplicht 
naar het westen af te buigen en kwam de Maas uiteindelijk in een groot meer, nu de Noordzee, terecht. Door de botsing met 
de ijskap werd zijn stroomsnelheid sterk afgeremd. Het meegevoerde puin (grind) werd afgezet. Zo zorgde de rivier voor het 
ontstaan van een enorm grote puinkegel met een hoogte van 20 tot 40 m die zich, in het huidige Vlaanderen, uitstrekt tussen 
enerzijds Genk en Lanaken en anderzijds tussen Neeroeteren 
en As. Vandaag noemen we dat gebied het Kempisch plateau 
of de Hoge Kempen. Een enorme verscheidenheid aan ge-
steenten is er in de ondergrond te vinden. 

Door het smelten van de ijskap en de toevloed van water 

uit Maas en Rijn ontstond zowat 13.000 jaar geleden de 

Noordzee. De landengte die Engeland met het vasteland 

verbond (ter hoogte van Dover-Calais) werd overspoeld 

en omgevormd tot wat we vandaag het Kanaal noemen.
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In de huidige riviervallei bestaat de ondergrond uit een grindlaag met een gemiddelde dikte van 10 m waarop in de recentere 
geschiedenis (voorbije 3000 jaar) en als gevolg van erosie een 2 tot 3 m dikke leemlaag aanslibde (Paulissen 1986). De over-
stromingsafzettingen zijn geologisch gezien een recent fenomeen, daterend van de laatste 10.000 jaar. De meeste lemen in de 
alluviale vlakte dateren evenwel slechts van de laatste 3000 jaar en zijn het gevolg van de erosie die zich heeft voorgedaan 
na de ontbossing ten behoeve van de landbouw in het stroombekken van de Maas. Naarmate men in westelijke richting de 
riviervallei verlaat, wordt de leemdeklaag vervangen door een dunne laag Kempisch zand, een windafzetting van na de laatste 
ijstijd.  

       erdiepen

Tijdens de warmere perioden tussen de opeenvolgende ijstij-
den schuurde de wilde rivier zich meermaals een stroombed-
ding uit in haar eigen puinkegel. Zo werd de morfologische 
structuur van het Maasland opgebouwd. Door deze verdie-
ping spreken we vandaag van het hoogterras (het Kempisch 
plateau), het middenterras en het laagterras of de alluviale 
vallei. Tussen het middenterras en het laagterras is slechts een 
beperkte taludrand aanwezig, duidelijk zichtbaar in Kinrooi. 
Er is wel een haarscherpe grens zichtbaar tussen de zandige 
bodem op het middenterras en de alluviale lemige bodem op 
het laagterras. 

In de meer recente geschiedenis heeft de Maas zich verdiept 
ten gevolge van menselijke ingrepen. Vooreerst werd, door 
de aanleg van meerdere stuwen bij Maastricht en in Wal-
lonië, de Maas meerdere keren doorgeknipt. De middenloop werd defi nitief afgesloten voor aanvoer van rotspuin, de zoge-
naamde Maaskeien, uit zijn bovenloop. Daarnaast hebben ook de regularisatie of gedeeltelijke kanalisering in de 19de en 
de 20ste eeuw, alsook de grindwinning in de rivier en zijn oevers een onnatuurlijke verdieping veroorzaakt van circa 2 tot 
4 m (pers. meded. Herman Gielen). Alhoewel de Maas op beperkte schaal al meerdere eeuwen wordt bedijkt, werd de ri-

Samenvloeiing van de Oude Maas en de Ouzeir in 1900 bij Stok-
kem.

De hoge winterdijk en een rijweg hebben dit prachtige beeld van 
de samenvloeiing van den Ouzeir en de Oude Maas is bijna onher-
kenbaar gewijzigd.

Den Ouzeir is een volkse afgeleide van het Franse woord 

‘oseraie’ dat ooibos betekent. De volkse term werd veelvul-

dig gebruikt op vroegere kaarten.

Maas met riviervlakte.
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vier pas vanaf de tweede helft van de 19de eeuw verregaand 
‘geregulariseerd’. Overeenkomsten tussen Nederland en het 
jonge België (1833, 1843 en het traktaat van 1863) voorza-
gen in bedijkingen die de breedte van de rivier op ongeveer 
100 m moesten vastleggen. De historische Maas had een 
breedte van minstens 150 m. Oude maar nog meestromende 
rivierarmen werden afgesloten en holle oevers werden met 
breuksteen bekleed tot 2,5 m boven het gemiddelde zomer-
waterpeil. Plaatselijk werden aanvullend lage keermuurtjes 
voorzien. Door de verregaande bedijking zal de rivier bij 
hoogwater niet langer het puin (afkomstig van zijn grindrijke 
oevers) meevoeren maar wordt hij genoodzaakt om in zijn 
eigen grindbedding te woelen. Zo zal hij zijn erg vernauw-
de bedding verder uitdiepen. De rivier dreigt zelfs door het 
grindbed heen te breken. En als de rivier al eens buiten zijn oevers treedt, is het grindpakket daar dikwijls al weggehaald 
door de mens. Opnieuw wordt de rivier gedwongen zijn erosieve krachten te laten inwerken op de bestaande bedding. Deze 
onnatuurlijke verdieping van de rivierbodem heeft verregaande gevolgen voor het rivierecosysteem en niet in het minst voor 
het visbestand. In een aantal gebieden, zelfs op de steilrand van het Kempisch plateau, kan dit fenomeen aanleiding geven tot 
verdroging in natuurgebieden zoals de Vallei van de Zijpbeek. Ook het droogvallen van bijvoorbeeld de burchtgracht bij het 
kasteel van Vilain XIIII te Leut (Maasmechelen) is mede het gevolg van deze onnatuurlijke verdieping van de rivier. Hier speelt 
ook het permanent wegpompen van grondwater in het mijnverzakkingsgebied Eisden – Leut – Meeswijk een belangrijke rol.

  lechten

Om de ontwikkeling van de Maas historisch te begrijpen, moet men op de eerste plaats niet denken aan een rivier die uit één 
stroomgeul bestond maar uit meerdere stromen naast elkaar. Tussen Rekem en Grevenbicht heeft de Maas eeuwenlang een 
groot vlechtwerk van hoofdgeulen, nevengeulen en oude geulen gevormd.  Er ontstonden steeds nieuwe geulen, oude geulen 
werden opnieuw geactiveerd en met elkaar verbonden. De archieven spreken ook bij herhaling van één of twee “principael 
Maesen” (hoofdstromen). Dit betekent dus dat er tegelijkertijd ook andere (secundaire) geulen bestonden. Bij laag water 
stroomde het water alleen door de hoofdstromen of zelfs door één geul. Bij hoog water echter liep het hele stelsel vol (fi g. 1). 
Vanaf Rekem verdeelde het water zich en lagen de dorpen in het Maasdal zoals Rekem, Uikhoven, Grimbie, Boorsem, Kotem 
en Meers veilig op eilandjes (pers. meded. Guus Peters). De historische of natuurlijke Maas was een eilandenrivier. Op de Fer-
rariskaart 1771-1778 werden er in de Belgische Maas 100 eilanden geteld, waarvan 14 in Limburg (Paulissen 1986). Had de 
Maas in die tijd, waarin men nog geen of lage dijken had, uit slechts één stroom bestaan, dan waren deze dorpen weggevaagd. 
Waarschijnlijk waren ze nooit gebouwd indien ze steeds groot gevaar liepen. Alleen doordat de kracht van het water zich kon 
verdelen, was het gebied voor bewoning geschikt. Zo kon het ook gebeuren dat (na een overstroming) een geul die doorgaans 
alleen in de winter watervoerend was, veranderde in de hoofdbedding het hele jaar door. Of er ging een combinatie van oude 
en nieuwe geulen als hoofdstroom dienen. Op deze wijze veranderde de stroom binnen een beperkt gebied herhaaldelijk van 
koers zonder al te grote gevolgen. 

De Maas en zijn grindrijke bedding.
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`

Situering Maasteras-
sen en Oude Maas-
geulen (Paulissen 
1973) 
Een overzicht van de 

Maasterrassen, oude 

meanders en stroom-

geulen in de Maasval-

lei. Men kan de vele 

vertakkingen goed zien. 

Met de geplande te 

graven nieuwe stroom-

geulen in het kader 

van de Grensmaas sluit 

men aan bij dit natuur-

lijke rivierpatroon. De 

veiligheid komt dan 

niet uit zware dijken 

maar uit het verdelen 

van de kracht van de 

stroom over een groter 

gebied met meerdere 

stroomgeulen.
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Tranchotkaart van het Nederlandse en Belgische gebied tussen de Maas en Rijn (Tranchot & Von Müffl ing 1803-1820)
De Maas stroomde in die dagen nog langs Stokkem in het bed van de huidige zogenaamde Oude Maas. Zowel bij Meeswijk als bij Natten-
hoven zien we nog een eiland in de Maas.  
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       erdelen

De migrerende en grillige Maas verdeelde wat één was. 
Heerlijkheden, zeg maar kleine ministaatjes werden plots 
door midden gedeeld. De één kreeg nieuw land. De ander 
zag zijn land, have en goed verdwijnen in de rivier of afge-
sneden worden door de rivier. In de voorbije eeuwen waren 
de gerechtelijke betwistingen over gronden aan de Maas niet 
uit de lucht. In brasserie ‘t Kasteelhof in Leut hangen twee 
situatieschetsen: het zijn kopies van heuse schilderijen die 
voor de toenmalige rechtbank een grondgeschil tussen de 
heer van Leut en een andere grondeigenaar aan de Maasoe-
ver, moesten verduidelijken. Deze documenten verwijzen 
naar de periode 1500 tot 1560. 

       erleggen

Zoals de kaart van Paulissen (zie eerder) aantoont leidden de 
hoge piekdebieten van deze regenrivier en het beperkte ver-
val tot een sterk meanderende en vlechtende rivierdynamiek, 
met een continue migratie van meanders en afsnijding van 
meanderbochten. Daarbij migreerde de rivier bij elke verleg-
ging in hoofdzaak oostwaarts. De Maas moet ten tijde van 
de Romeinen dan ook westelijker en dichter bij het midden-
terras hebben gelegen. De laatste grote Maasverlegging zou 
zich voltrokken hebben in de omgeving van Stokkem. Nadat 
de Maas in 1751 ophield om langs de wallen van Stokkem te 
vloeien, kwam er een nieuwe Maasverlegging in de periode 
1815-1845. 
Door een meanderdoorbraak verlegde de Maas zich naar 
het oosten en geraakte Stokkem defi nitief van de hoofdgeul 
van de rivier afgesneden. Door al deze rivierverleggingen 
verhuisden dorpen en gehuchten van de linkeroever naar de 
rechteroever, van het prinsbisdom Luik naar Overmaas of de 
Spaanse Nederlanden en uiteindelijk zelfs van Nederland 
naar België (pers. meded. Guus Peters). Zo was de Boyen tot 
1839 een gehucht van Grevenbicht en lag het ten oosten van 
de Maas. Uikhoven hoorde voorheen bij Geulle. Zelfs Kotem 
en Boorsem waren tot circa 1350 ondergebracht bij Elsloo 
(pers. meded. Guus Peters). 

De Maas bij Leut (Afbeelding in bezit van de Stichting Vilain 
XIIII) 
De Maas bij Leut, getekend naar aanleiding van een juridisch geschil 
over eigendommen. Een mooie illustratie van de Maas als eilanden-
rivier die intensief werd bevaren.

Landschapscomposietkaart (Landschapsatlas Limburg 2001)
De meest recente Maasverleggingen in beeld.
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Detail Ferrariskaart 1771 – 1778 (Gemeentekrediet van België 1965)
Wat vandaag in Stokkem den Ouzeir wordt genoemd, noemde in die dagen ”Vieille Meuse” of Oude Maas. De huidige Oude Maas is op 
dat moment gewoon de Maas. 
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         erbinden

Maar meer nog dan scheiden en verdelen, verbindt de rivier. In prehistorische tijden vormden grote rivieren zoals de Maas de 
belangrijkste verbindingen. De mens verplaatste zich over de rivier of langs zijn oevers om nieuwe gebieden te koloniseren. 
Het achterland was vaak moeilijk doordringbaar of bereikbaar. 
De voorloper van de huidige Rijksweg werd aangelegd door de Romeinen, mogelijk voortbouwend op bestaande Keltische 
wegtracés langsheen toenmalige Maasmeanders. De Romeinse heirbaan lag zo dicht mogelijk tegen de Maas maar wel op de 
rand van het middenterras. Zo vermeed men dat de weg zou overstromen als de niet bedijkte Maas haar volledige bedding 
innam. 
Later vormde de scheepvaart, hoewel kleinschalig naar huidige maatstaven, een belangrijke economische troef voor de leef-
gemeenschappen in de vallei. Het geheel van activiteiten op en rond de rivier zorgde ervoor dat de dorpen en middeleeuwse 

steden langs de Maas zich op de rivier oriënteerden. De ver-
binding tussen de dorpen aan weerszijden van de Maas en in 
de Maas was ook het gevolg van de ligging van het gebied. 
Het achterland bestond uit uitgestrekte heidegebieden van 
het Kempisch plateau. Het was arm en veraf. Aan de over-
zijde lagen de dorpen (vanaf Grevenbicht tot en met Elsloo) 
geklemd tussen de Maas en de al even schrale Graetheide. 
Meer zuidelijk vormde de steile en beboste hellingen van een 
Maasterras (het huidige Bunderbos) ervoor dat de bewoners 
nogal geïsoleerd waren van het achterland. De Maas met zijn 
vaart was de ‘voordeur’. Het schrale achterland samen met 
de economische oriëntatie op de Maas, bracht de Maasdor-
pen aan beide zijden van de rivier tot een sterk verbonden 
gemeenschap met veel en nauwe (familie)banden.  

In de nabije toekomst is het de uitdaging om vooral door 
middel van een gedegen netwerk van veerponten en grens-
overschrijdende samenwerking op vlak van toerisme, erf-
goedzorg en landschapsbouw de Maas niet langer te beleven 
als grens maar te laten functioneren als sterke toeristisch-eco-
nomische verbinding van de regio.  

De Romeinse heirbaan (Hofkens & Roossens 2001)
Opmerkelijk hoe de Romeinen en waarschijnlijk daarvoor al de Kel-
ten, net buiten of op de rand van de overstroombare riviervlakte 
(geel) hun hoofdverbindingsweg aanlegden
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      aren &       eren

Ten tijde van de Romeinen werd er al druk gevaren op de 
Maas. Deze activiteit zou tijdens de volksverhuizingen aan 
het einde van de Romeinse tijd grotendeels verloren gaan. 
De rivier werd weer belangrijk omstreeks het jaar 600. De 
landwegen waren zeer slecht en alleen de oude Romeinse 
weg van Keulen over Maastricht naar de kust was van belang. 
De handel verplaatste zich opnieuw naar de rivieren. Rond 
het jaar 1000 groeide Maastricht uit tot een toonaangevende 
stad, die via de Maas en de Rijn handel dreef met o.m. Keu-
len, Holland en Luik. De Grensmaas, met haar piekdebieten 
en groot verval, was zeker geen ideaal vaarwater. 

De Maasvaart werd na 1700 steeds minder om in de 19de eeuw helemaal ten onder te gaan aan o.a. de eisen van de 
“moderne” scheepvaart (nood aan grotere transporten), de slechte economische situatie in Limburg en de aanleg van kanalen. 
Dat de Grensmaas niet volledig is gekanaliseerd in de 19de en begin 20ste eeuw heeft, naast een aantal technische (groot 
verval) en budgettaire redenen (kosten sluizen), vooral te maken met de onwillige Belgen. Zij hadden in tegenstelling tot de 
Nederlanders geen enkel belang bij kanalisering want zij beschikten al over de Zuid-Willemsvaart (aangelegd in de Hol-
landse periode) en de Kempische kanalen als alternatieve route. De onderhandelingen tussen Nederland en België liepen 
stuk op de vaardiepte van 5 m die Nederland wilde. Dit was voor de Belgen onbespreekbaar. België wilde niet verder gaan 
dan een vaardiepte van 2,60 m, dezelfde diepte als de Zuid-Willemsvaart. In 1912 werden de resultaten gepubliceerd van de 
“Nederlands–Belgische Commissie ingesteld tot onderzoek van de kanalisatie van de Gemeenschappelijke Maas”. Het betref-
fende rapport voorzag de bouw van een groot aantal stuwen en sluizen maar werd nooit uitgevoerd. Met het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog kwam er een abrupt einde aan de onderhandelingen en de planning. Er werden wel twee nationale 
kanalen gegraven. Nederland opteerde in 1921 voor de aanleg van het Julianakanaal terwijl België koos voor de verbinding 
met Antwerpen via het Albertkanaal (Verslagboek Maassymposium 1 & 2 maart 1986). Als gelukkig gevolg van de jarenlange 
vitterij tussen Brussel en Den Haag, hebben beide Limburgen nu een uniek stukje niet bevaarbare en vrij afstromende Maas 
als gemeenschappelijke zorg, uitdaging en sluimerende rijkdom. 

Bij gebrek aan een goed alternatief is die Grensmaas toch honderden jaren lang intensief gebruikt voor het transport 
van allerlei goederen. Van de 15de tot de 19de eeuw brachten de Maasschepen olie, vet, boter, kaas, spek, zout, 
gedroogde vis, haring, specerijen, suiker, … uit Holland naar Maastricht. Uit het Luikse kwamen kolen, kalk, Naamse 
steen, graniet, marmer, ... Maaslandse bakstenen werden via de Maas uitgevoerd. De schepen werden van op het 
jaag- of lijnpad tegen de stroming in getrokken door paarden en soms door mannen, vrouwen en kinderen. Men voer 
met een koppel d.w.z. een schip met roef en zeil met erachter een stuk of vier platte schepen waarvan er minimaal 
één niet was beladen. Dit laatste diende om bij ondiepten de vracht te verdelen. Ook werden hiermee de paarden 
die de schepen trokken bij diep water overgezet als men moest overschakelen naar het lijnpad op de andere oever. In 
de bochten stonden palen die dienden om met het sleeptouw de schepen door de bocht te trekken. 

Een veerpontje op de Maas: een onmisbare schakel in de toeristische 
ontwikkeling van de grensoverschrijdende Maasvallei.



17

Tekening links boven: Zicht op de Maas en Venlo (litho ca 1850) (DSM 1985)
Tekening links onder: Zicht op de Maas en Roermond (gravure, tekening van C. Schüler, ca 1860) (DSM 1985)

Afbeelding: Maasschip (DSM 1985)
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       loed

In de archieven vanaf 1036 zijn er een hele reeks hoge waterstanden, dijkdoorbraken en overstromingen terug te 
vinden. Een overzicht: 1150 (doorbraak bij Neerharen), 1175, april 1189, 1196, 1348, 1374, 1408, 1459 (door-
braak bij Kotem), juli 1463, januari 1489, 1642 (bruggen vernield bij Namen en Luik), 1643 (doorbraak bij Meers), 
november 1658, augustus 1663, 1678, december 1740, maart 1751, februari 1784, april 1789, februari 1844, 1850, 
december 1880, 1 januari 1926 (na plotse dooi en stuwing door ijs), 22 december 1952, 1966/1967, 1993 en 1995 
(Peters 2007). 

In “Uikhoven in ’t verleden “ haalt pater R. Verbois een oude Maastrichtse kroniek aan (Peters 2007). We lezen onder meer: 

1491
Zeer koude winter. Het begon voor kerstmis te vriezen en op St.- Stevensdag (tweede kerstdag) sneeuwde het. De Maas was 
zo fel toegevroren, dat de karren over het ijs konden rijden. Daags na Lichtmis brak het ijs. Het hoogwater berokkende veel 
schade en de molen van Uikhoven dreef weg. 

1739
Voor Driekoningen begon het te vriezen; de oostenwind was zo koud dat ouden mensen zulk weer nooit hadden meegemaakt. 
Reeds de vijfde vriesdag kon men overal te voet over de Maas. De koude bleef aanhouden tot de 7de maart; dan begon het te 
dooien, met groot gevaar voor overstroming, daar men beweerde dat in de Ardennen de sneeuw een man hoog lag. De dooi 
trad gelukkig langzaam in zonder overstroming. De veldvruchten waren niet bevroren, wat wel gebeurde in 1709.

1740
Hetgeen we verleden jaar vreesden, gebeurde dit jaar. Reeds op 9 december begon de Maas te overstromen, en op de 12de 
en de 13de stonden alle landerijen onder water. Dit zakte na enkele dagen. Het begon te regenen en de Maas bleef stijgen: 
een ware zondvloed. De dijken braken door en op 18 januari stond alles blank. 

1783
Einde 1783 was de Maas op twee dagen tijd toegevroren en op Nieuwjaarsdag kon men er over heen lopen. Dezelfde avond 
begon het te dooien, zodat anderendaags reeds ijsschotsen en vloed alles onverwachts overstroomden. Op twee uren tijds 
richtte het water veel schade aan, o.a. aan het kerkarchief van Rekem.’

De gevaarlijke combinatie van aanhoudende strenge vorst en snelle dooi werd ook geïllustreerd op nieuwjaarsdag van 1926. 
Een dichtgevroren Maas begon snel te ontdooien. Er ontstonden ijsbarrières in de rivier. De pastoor van Elsloo ging de natuur-
elementen te lijf met zijn geloof. Hij stond met de monstrans buiten de kerk, vermits hij dacht dat alle Maaslanders gingen ver-
drinken. IJsbarrières kunnen immers grote overstromingen veroorzaken met belangrijke stroomgeulverplaatsingen tot gevolg. 

De meest recente overstromingen van 1993 en 1995 zijn de Maaslanders allerminst vergeten. Deze overstromingen waren 
niet het gevolg van winterdijkbreuken. Ze ontstonden na lang aanhoudende regens in de bovenstroomse gebieden. Via de 
beekmondingen kon het Maaswater een aantal binnendijkse gebieden bereiken en overstromen. Ook via ondergrondse wa-
terstuwing ontstond er binnendijks enorm veel kwel. 

Tussen de overstroming van 1995 en 2006 kende de Maasvallei nog 9 hoogwaters. Bij hoog water overspoelt de rivier de 
gronden in het winterbed. Het huidige, door winterdijken vastgelegde rivierbed, wordt dan ingenomen. Dergelijke hoogwa-
ters in een bouwvrij winterbed vormen geen bedreiging voor de inwoners van het Maasland en worden niet langer aanzien 
als overstromingen.
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Naast rampspoed zorgden hoogwaters in het verleden tevens voor aanvoer van vruchtbaar en mineraalrijk slib. Sinds de 
industrialisering (Luiks bekken), de opkomst van de moderne landbouw en de zgn. consumptiemaatschappij, is dat slib niet 
zelden sterk verontreinigd. 

      ruchtbaar &      eeteelt    

Telkens de rivier in historische tijden het stelsel van Maas-
armen liet volstromen en het oeverland werd ingenomen 
door het water bleef er een voedselrijke sliblaag achter op de 
gronden van de zogenaamde uiterwaarden. Tal van planten-
zaden en grote hoeveelheden mineralen uit stroomopwaartse 
gebieden werden hier afgezet. Hoge waterstanden vormden 
tegelijkertijd een bedreiging en een zegen. Vóór het bestaan 
van kunstmest zorgde de rivier voor een milde en natuurlijke 
vorm van bodemverrijking. De uiterwaarden waren bijge-
volg eeuwenlang in gebruik als één uitgestrekt en vruchtbaar 
hooiland (met nabegrazing). Er was een goede hooiproductie. 
Zo lezen we in “Uikhoven in ’t verleden”, R. Verbois, 1971: 
“Het hooi der Maasbeemden, dat het meest door Maastrich-
tenaren werd gekocht, vervoerde men over de Maas.” (Peters 
2007). De vruchtbare gronden vormden de kracht van de dorpen in het Maasdal. Relatief kleine bedrijven konden er goed 
overleven. Door de instorting van de landbouweconomie in de 19de eeuw ten gevolge van import uit Rusland en Amerika 
en door veeziekten, kwam na de teloorgang van de Maasvaart, nu een nieuwe tegenslag. Velen trokken als gastarbeider naar 
Duitsland om “brikken” te bakken. De tweede helft van de 19de eeuw was het dieptepunt in de economie langs de Maas. 
Uiteindelijk heeft de opkomst van de mijnen in het begin van de 20ste eeuw het tij opnieuw doen keren. 

De landbouw bleef niettemin aanwezig in de vallei met zijn uitgestrekte uiterwaarden. In de eerste helft van de twintigste 
eeuw waren er amper draadafsluitingen te vinden in dit landschap. Maasheggen dienden als eigendomsafbakening. De land-
bouw was kleinschalig. Tot omstreeks 1950 werden de koeien van de kleine landbouwbedrijven gehoed in de bloemrijke 
uiterwaarden. Met de sterke opkomst van kunstmest, prikkeldraad en tractor verloren de uiterwaarden veel van hun charme. 
Draadafsluitingen vervingen de hagen. Botanisch rijke hooilanden werden intensief bemeste en soortenarme graslanden. 
Trekkers ploegden steeds grotere delen van de uiterwaarden om tot akkerland. Veel microreliëf (oude maasgeulen, wielen, 
…) werden beetje bij beetje weg geploegd en genivelleerd. De bloemen- en insectenrijkdommen liepen terug. Grootschalige 
maïscultuur nam de voorbije dertig jaar hand over hand toe en kelderde de vegetatierijkdom van de uiterwaarden tot een 
historisch dieptepunt. De uiterwaarden onderscheiden zich zowel qua uitzicht als vegetatie hoe langer hoe minder van een 
doorsnee grootschalig landbouwgebied elders in Vlaanderen.

      ergraven

De eerste grindwinning in de Maas (Nederlands Limburg, stroomafwaarts Kessenich) dateert van 1920, toen de kanalisatie van 
de Maas ter hand werd genomen. De winning kwam pas echt goed op gang met de opbloei van de betonbouw en de wegen-
bouw in de jaren vijftig. Eind 1950 kwam ook aan Belgische zijde de grootschaligere ontgrinding op gang. Er was een eerste 
grote ontginningspiek in het begin van 1970. De ontgrinding begon in het rivierbed. Dat lag het meest voor de hand. Vervol-
gens werden ook de uiterwaarden aangesneden en later ook gebieden in de binnendijkse oude uiterwaarden. De schaal van 
ontginning werd met de jaren groter. De grindwinningen in de uiterwaarden bij Stokkem (Negenoord en Kerkeweerd), Rotem 

Koeien in het Maasland.
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(Bichterweerd en Meerheuvel), Maaseik (Heerenlaak), Ophoven en Kessenich (Boterakker) zijn zeer omvangrijke ingrepen 
gebleken. Honderden hectare uiterwaard worden omgezet in diepe plassen die deels werden heropgevuld. De grindgroeven 
of plassen van de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw werden in hoofdzaak herbestemd voor landbouw, waterrecreatie en 
toerisme. De vrij ongecontroleerde en voortschrijdende ontgrinding stuitte in de jaren ‘80 steeds meer op verzet. Na veel 
maatschappelijk tumult en moeizame onderhandelingen trad op 14 juli 1993 het Grinddecreet in werking. 

De herstructurering van de nieuwe nog te ontgrinden gebieden en de aanpalende omgeving moet nu vooral gebeuren met 
oog voor landschapsherstel en natuurontwikkeling (art. 10). In 2005 zijn de eerste resultaten van de nieuwe aanpak zichtbaar 
op het terrein (kleizone in Kessenich). Mits een goede eindafwerking en adequaat beheer kan het natuurgericht toerisme mee 
surfen op deze ontwikkeling.

      erontreiniging

De industrialisering van het Luikse Maasbekken in de 19de 
eeuw zorgde voor verontreiniging van de rivier. De toestand 
verergerde in de loop van de 20ste eeuw. Zware metalen en 
PCB’s vormden in het midden van de 20ste eeuw het voor-
naamste probleem voor de waterkwaliteit. In de jaren 70 en 
80 van de vorige eeuw verbeterde de toestand. De laatste 
jaren vormt een te hoge nitraatconcentratie, en de daarbij 
horende algengroei, een van de voornaamste bedreigingen 
voor de waterkwaliteit in de Maas. Niet te verwaarlozen zijn 
de residuen van pesticiden. Het rivier ecosysteem heeft ook 
te kampen met thermische verontreiniging door lozingen 
van warm water uit grote koelinstallaties en industriële com-
plexen. Daardoor kent de rivier nu een gemiddelde winter-

temperatuur van 7à 8°c. Dit heeft veel gevolgen voor de visstand (pers. meded. Alain De Vocht). De Maas vriest bijgevolg niet 
meer dicht. De meest zichtbare verontreiniging komt aan de oppervlakte bij hoogwater. Hoge waterstanden gaan de voorbije 
decennia steevast gepaard met massale afzetting van alle denkbare huishoudelijke afval en zwerfvuil in de uiterwaarden.

Het grindwinningsgebied bij Kessenich afgewerkt in 2007. Deze omgeving is bestemd voor natuuronwikkeling.

Na een beetje hoog water…
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      issen

Het Maasbekken is van nature zeer visrijk. Over het visbestand op de Maas zelf zijn er nauwelijks gegevens bekend van vóór 
1840. Over de periode 1840 tot heden is er niettemin boeiende informatie verzameld. De historische soortenlijst van 1840 
– 1950 (Vrielynck et. al. 2003) telt 44 soorten waaronder: 16 karperachtigen met o.a. de barbeel (een soort die zeer typisch is 
voor de Middenloop van de Maas), 11 trekvissoorten (met o.m. de Atlantische zalm, rivierprik en de steur) en 5 exoten. Deze 
laatsten werden aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw uitgezet. De forelbaars en zwarte baars werden 
omstreeks 1890 uitgezet en de snoekbaars die uit Rusland afkomstig is, waarschijnlijk in 1896. Getuigen beweren dat er vóór 
1945 geen snoekbaars zat op de Maas. De vergelijking met de toestand in de periode 1990 - 2000 geeft volgende resultaten: 
25 soorten komen voor in beide periodes, 19 soorten zijn recent niet meer aangetroffen in de gemeenschappelijke Maas 
en 4 soorten uit de huidige periode zouden nieuw zijn op de Maas waaronder twee exoten (de giebel en de zonnebaars). 
Anderzijds is het opvallend dat vooral trekvissen recent in de gemeenschappelijke Maas ontbreken. De oorzaak hiervan ligt 
waarschijnlijk eerder in de vele migratieknelpunten en gerichte bevissing in het verleden dan in de waterkwaliteit. Alhoewel 
de recente afwezigheid van de elrits en de kleine modderkruiper (soorten die heel gevoelig zijn voor verontreiniging) kunnen 
wijzen op een niet optimale waterkwaliteit. De Atlantische zalm en de barbeel zijn/waren twee van de markantste verschij-
ningen op de Maas. . 

Van alle trekvissen op de Maas is de zalm ongetwijfeld de soort die het meest tot de verbeelding spreekt. De Atlanti-
sche zalm kwam vóór 1900 wellicht in betrekkelijk grote hoeveelheden voor. 
Zo verschijnt in 1924 een artikel in P&P: ‘De zalmen zijn gearriveerd: op 26 april werd een eerste groep zalmen 
gesignaleerd stroomafwaarts van de stuw van Visé (Maas). Men zag de zalmen hun normale sprongen doen, bewijs 
dat het water van goede kwaliteit is. 

In 1892 werd een zalm van maar liefst 20 kg gevangen op de Maas en dit ter hoogte van Rothem en Maaseik. (P&P 
1892). 

Datzelfde blad schrijft in 1926 over de achteruitgang van het zalmbestand het volgende: ‘In de Maas ter hoogte van 
Visé anno 1907: een enorme hoeveelheid zalm, geschat op 3 stuks per minuut, passeerden de kleine barrage op de 
linkeroever. Meer dan 1200 zalmen werden daar geteld. … Men mag er van uitgaan dat per dag 60 zalmen aan onze 
waters (waarschijnlijk bedoelde men hier ter hoogte van Visé) worden onttrokken. … Men mag aannemen dat, stro-
perij inbegrepen, 5000 zalmen per jaar worden onttrokken in gans België. Er passeerden jaarlijks 80.000 tot 100.000 
zalmen in de Maas om de paaiplaatsen op te zoeken. In 1926 werden slechts 191 zalmen meer gevangen ter hoogte 
van Visé.  Men schreef dit toe aan vervuiling en de slecht functionerende vistrappen… (Vrielynck et al. 2003).

Barbeel, die in het Maasland Berf werd genoemd, was volgens vissers van voor de Tweede Wereldoorlog, de meest 
gekende vis op Grensmaas. Zo hoorden onderzoekers van J. Gielen (geb. 1925) hoe hij in zijn jeugdjaren had mee-
gemaakt dat zijn vader, een echte “barbelenman” of barbelenvisser, een  4kg zware barbeel had gevangen in Leut 
achter het hospitaal, ook wel achter het Kraaienbos genoemd. Op die dag was het kermis in het dorp. Zijn vader heeft 
toen de gevangen barbeel laten uitkegelen in een café. Wie de meeste kegels omverwierp, kreeg de barbeel als prijs. 
’s Maandags nadien ving zijn vader alweer een grote barbeel die hij opnieuw liet uitkegelen op de kermis in Leut. 
Barbelen kon je met verschillende aassoorten vangen: driehoekige kaasjes, smeerkaasjes en andere kazen, maar ook 
met tarwe en dikke patatten’ (Gaethofs & De Vocht 2002). 

Barbelen en grindwinning. Deze vissoort paait uitsluitend in zuiver fi jn grind (een grindfractie tussen 0,5 cm en 2 cm) 
waarin de vis met zijn staart een kuiltje kan slaan. De paaiplaatsen liggen op een gemiddelde diepte van 30 cm en 
behoeven zuurstofrijk water met een stroomsnelheid van minder dan een halve meter/sec.
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Het hoeft bijgevolg niet te verbazen dat de barbeel de afgelopen decennia veel te lijden had van de grindwinning in 
het rivierbed. Vooral dat fi jne grind - onontbeerlijk voor de voortplanting van de Barbeel - is zeer gegeerd bij ontgrin-
ders. Ook de hoge zomerdijken, die de Maas in een keurslijf houden in de zomermaanden, hebben een negatieve 
invloed op het barbelenbestand. Ze veroorzaken een verhoogde gemiddelde stroomsnelheid waardoor het  nog 
resterende fi jn grind verder stroomafwaarts meegenomen wordt door de rivier. Deze door de mens aangebrachte 
zomerdijken (met zware breuksteen) verhinderen dat de oude grindrijke oevers van de rivier kunnen eroderen 
en grind afgeven aan de rivier. Ook dat is een nadeel. 
Bovendien is er geen aanvoer meer van grind uit de 
Ardense zijrivieren van de Maas. Zo zijn ook de huidige 
nog resterende eilandjes in de rivier minder rijk aan fi jn 
grind en bestaan eerder uit dikkere keien. 

Een aantal maatregelen zoals het opwerpen van grind-
trappen in de rivier en het weghalen van de zomer-
oevers met breuksteen (Negenoord en Kerkeweerd) in 
het kader van het Grensmaasproject, kunnen verande-
ring brengen in deze situatie en het Barbelenbestand 
ten goede komen.

      erwilderen

Zoals aangegeven verloren de uiterwaarden veel van hun identiteit en uitzicht ten gevolge van zowel de grootschalige grind-
winning als de ontwikkelingen in de landbouw. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond er een tegenbeweging 
waarbij burgers het opnamen voor het behoud van de resterende uiterwaarden, de afbouw van de grindwinning en de uit-
bouw van de eerste natuurgebieden in de uiterwaarden. Enkele van deze gebieden ontstonden rondom geherstructureerde 
grindwinningsgebieden en in delen van de nog niet vergraven uiterwaarden. Natuurorganisaties bundelen waar mogelijk hun 
krachten en kiezen voor nieuwe of wilde natuur waarbij de inzet van grote grazers (jaarrond begrazing) en de rivierdynamiek 
(overstromingen met erosieve processen en slibafzetting) de sturende elementen zijn. De verdere uitbouw van deze vorm van 
natuurontwikkeling met een minimaal ingrijpen door de mens, zorgt voor relatief wilde natuur met een grote biodiversiteit. 
Deze vorm van natuurbeheer gecombineerd met eventueel traditioneel graslandbeheer in samenwerking met landbouwers 
die billijk worden vergoed, kan het rivierbed van de Maas omvormen tot een ecologisch unicum in de Benelux: een weliswaar 
langgerekt maar uitzonderlijk natuurrijk en toegankelijk gebied met een hoge (natuur)toeristische attractiviteit. 

Een gezonde barbeel in de Maas (26/04/2007).
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Rivierbed Maas kan een ecologisch unicum zijn in de Benelux.  
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      ermarkten &      oorspoed

Het unieke gegeven dat de gemeenschappelijke Maas, de 
natuurlijke grens tussen Vlaanderen en Nederland één van 
de weinige Europese stromen is die haar oude middenloop-
karakter grotendeels behouden heeft, wordt tot dusver onvol-
doende benut. Sowieso is de gemeenschappelijke Maas voor 
Vlaanderen een uniek ecosysteem. Er is nood aan een grens-
overschrijdende en internationale marketing van de Maas-
vallei met zijn ecologische en toeristisch-recreatieve poten-
ties. Daartoe moeten deze potenties echter verder worden 
ontwikkeld. De huidige Maasvallei heeft nood aan een fors 
initiatief ten gunste van de landschappelijke kwaliteit (geen 
verrommeling, zorg voor erfgoed en natuur). In het winterbed 
kan dit enkel door de vrij afstromende rivier met de over-
stroombare gronden te beschouwen als hét basiskapitaal van 
de regio. Vooral door bijkomende natuurontwikkeling en een 
doordachte extensieve ontsluiting kan men komen tot deze 
broodnodige kwaliteitsimpuls. Zo kan de regio zich profi leren als een bijzondere aanvulling op de toeristisch recreatieve 
mogelijkheden van andere gebieden in de ruime omgeving zoals het Drielandenpark en het Nationaal Park Hoge Kempen. 
Op die manier maakt ook extensieve recreatie een belangrijk aspect uit van een toekomstgerichte duurzame economische 
activiteit in de regio (Provinciebesturen Belgisch en Nederlands Limburg 2004). Voorspoed vereist intelligent beleid dat de 
kwaliteiten van de streek versterkt en benut zonder deze op te gebruiken. 

2.2. Vandaag nog complex 

De Maasvallei en vooral de onmiddellijke omgeving van de rivier en het winterbed zijn, in tegenstelling tot wat men op het 
eerste zicht zou vermoeden, onderhevig aan de krachten van tal van maatschappelijke en bestuurlijke actoren. Iedereen is 
ijverig bezig met zijn bevoegdheid, zijn vakgebied, zijn job, zijn eigen economisch, politiek of maatschappelijk belang en 
het realiseren van zijn doelstellingen.

Een poging tot overzicht van de meest prominente actoren in het gebied:
• De vijf Maaslandse gemeentebesturen
• De provinciale overheid met opdrachten of bevoegdheden op het vlak van toerisme, ruimtelijke ordening, natuur, 

natuureducatie, waterbeheer, plattelandsbeleid, … 
• De Vlaamse overheid: Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Afdeling 

Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, … 
• Nv De Scheepvaart als rivierbeheerder 
• Het grindcomité met in dit kader het Herstructureringscomité als belangrijkste subcomité.
• De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM) als eigenaar van de gronden die voorwerp uitmaken van 

de grindontginning op basis van het grinddecreet
• De Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke ontwikkeling in Limburg (IML) als eigenaar en herinrichtingverant-

woordelijke van de grindwinningsgebieden van voor het grinddecreet
• De grindwinningbedrijven
• De individuele landbouwbedrijven
• De landbouworganisaties

Een voorbeeld van erosieve effecten bij een kleine gril van de Maas 
in natuurgebied de Groeskens nabij Kerkeweerd in Stokkem (2003).
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• De natuurbehoudorganisaties Limburgs Landschap, 
Natuurpunt en Orchis

• De Nederlandse partijen betrokken bij “De Nieuwe 
Grensmaas”

• De toeristisch-recreatieve sector met o.m. de sportvis-
sers

• De bedrijven die de grote leidingen in de Maasoevers 
beheren en/of er eigenaar van zijn

• Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
• De Vlaamse Milieu Maatschappij (omzetting van de 

Europese kaderrichtlijn ‘Water’ voor het Stroombek-
ken van de Maas)

• De Internationale Maascommissie
• De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

voor wie de Maasvallei een belangrijk waterwinge-
bied is.

• …

 
3. Globaal doel

Werken aan een ‘ecolonomisch’ landschap
Het project Maasvallei zet in op een landschap dat toeristisch 
kwaliteitsvol is ontsloten en toegerust met infrastructuur op 
maat. Een regio met een sterke ruimtelijke herkenbaarheid 
(historische identiteit) waar ook ecologisch veel te beleven is, 
waardoor er op duurzame of ‘slimme’ wijze een toeristisch 
-economische meerwaarde ontstaat voor de regio.  
Anders gezegd: een ‘ecolonomisch’ landschap vereist een 
kwaliteitsvolle landelijkheid in de dorpen en een argeloos 
natuurrijk landschap - mét uitdagingen - in het rivierbed.
Hierbij hoort een grensoverschrijdende en internationale 
marketing van de Maasvallei met zijn ecologische en toeris-
tisch-recreatieve potenties. Kortom, de ontwikkeling van “het 
merk” Maasvallei. 

De uitdaging van het plan van aanpak Maasvallei, … grensverleg-
gend bestaat erin om d.m.v. projectmanagement en vanuit een ge-
meenschappelijk doel lopende processen af te stemmen en nieuwe 
en versterkende initiatieven kansen te bieden.  

Schaatsers samen met grote grazers in natuurontwikkelingsgebied 
langs de Maas in Eijsden (NL).
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4. Uitgangshouding en principes

4.1. Uitgangshouding

• Beleid met praktijk verbinden
De Maasvallei was de afgelopen jaren het onderwerp van talloze onderzoeken, studies, plannen en afspraken en dit in tal van 
domeinen.
De grindwinning en de overstromingsproblematiek zijn twee belangrijke factoren (weliswaar niet de enige) die dit kluwen van 
activiteiten en uiteenlopende plannen hebben aangedreven. Het is een grote uitdaging en haast een bestuurlijke noodzaak om 
in dit complexe krachtenveld tot sectoroverstijgende realisaties te komen. 
Zeker in de Maasvallei is de weg van een goed idee naar de realisatie ervan, lang … en bezaaid met hindernissen.

Deze vaststelling was een belangrijk motief om het project Maasvallei op te starten. 
Via projectmanagement beoogt men om: 

• een geheel van samenhangende acties (die er op gericht zijn om landschap, natuur en toerisme wederzijds te verster-
ken) te plannen en uit te voeren

• in de mate van het mogelijke, een aantal lopende processen en sectorale beleidsdoelen die raakvlakken hebben met 
de opdracht van dit Plan van Aanpak, op elkaar af te stemmen en waar mogelijk te versterken

Het project Maasvallei opereert binnen de kaders van het bestaand beleid maar beoogt als katalysator te fungeren voor lo-
pende processen en het scheppen van nieuwe kansen voor duurzame regionale ontwikkeling in de Maasvallei. 

Het projectbureau - aangestuurd door de stuurgroep en inhoudelijk ondersteund door de projectgroep - dient hierbij te fun-
geren als bezielende motor en bemiddelaar tussen verschillende bestuursniveaus, het middenveld en belanghebbenden in 
het terrein. 

• Duurzame ontwikkeling als leidraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 2004)
De twee klassieke basisdefi nities van het concept duurzame ontwikkeling vinden hun oorsprong in het zogenaamde Brundt-
landrapport ‘Our Common Future’ van het WCED (World Commission on Environment and Development 1987) toen onder 
leiding van dhr. Brundtland, voormalig Noors premier. Volgens dit rapport is duurzame ontwikkeling een ontwikkeling die 
voldoet aan de huidige behoeften zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties en hun behoeften in gevaar te bren-
gen. Duurzame ontwikkeling is bovendien een dynamisch proces van verandering. Het is in essentie een verdelingsvraagstuk, 
zowel tussen als binnen de generaties. Het betreft de verdeling van allerlei natuurlijke en sociaal-economische voorraden die 
mensen voor hun behoeftebevrediging aanwenden. Deze voorraden worden ook ‘kapitaal’ genoemd: economisch, sociaal 
en ecologisch kapitaal. Duurzame ontwikkeling is een optimale verdeling van de drie soorten kapitaal die globaal en op de 
lange termijn de grootste meerwaarde geeft. Drie uitgangspunten zijn cruciaal: de lange termijn, de mondiale dimensie en de 
onderlinge samenhang tussen de drie kapitaalvoorraden. Men kan de gewenste samenhang tussen de drie types van kapitaal 
in beeld brengen als een piramide bestaande uit drie hoofdlagen: het natuurlijke systeem dat fi naal fungeert als sokkel en de 
basis vormt van het economisch systeem dat die natuurlijke hulpbronnen omzet in producten en diensten en op zijn beurt het 
sociaal systeem schraagt (zie fi guur duurzame ontwikkeling).  



27

Een duurzame samenleving veronderstelt 
een harmonische verhouding tussen de 
drie lagen van deze piramide.

Duurzame ontwikkeling is een construc-
tief en bindend beginsel. Het is een en-
gagement om in alle beslissingen en initi-
atieven een maximale synergie tussen de 
duurzaamheidaspecten (mens, economie 
en milieu) na te streven.
Zonder een ‘win – win – win – strategie’ 
is er niet echt sprake van duurzame ont-
wikkeling. Het betekent dat (duurzame) 
economische groei een discussie is die 
deel uitmaakt van het duurzaamheid-
debat, waarbij uiteraard de realiteit, dat 
de sociale en ecologische dimensie vaak 
een achterstand heeft, niet mag worden 
uit de weg gegaan. Een belangrijke nuan-
ce hierbij is dat ook de vraag of er sprake 
is van een triple dividend (winst op de 
drie vlakken) moet beantwoord worden 
in een qua tijd en plaats voldoende breed perspectief (langere termijn en macroniveau). Het zal op korte termijn en op micro-
niveau niet altijd lukken om op de drie terreinen te winnen.

Duurzame ontwikkeling impliceert eveneens dat men anticiperende beslissingen en initiatieven neemt en ontwikkelt. Dit 
geldt ook voor de Maasvallei. Het vermogen tot anticiperen voor een langere tijd (trends op langere termijn) en grotere 
ruimte (de volledige vallei en niet per gemeente) is van groot belang voor het verwerven of behoud van een leven op een 
gewenst kwaliteitsniveau van de inwoners van het Maasland. 
Werken van uit een langetermijnvisie is sturend en voorkomt foute keuzes op de korte termijn.  

Van NIMBY naar PIMBY
Als duurzaamheid een samenhangende ontwikkeling van de drie basiscomponenten (sociaal, economisch en ecologisch) van 
de samenleving voorstaat, is ook een samenhangende projectontwikkeling cruciaal. 
Dit impliceert:

• een degelijke inhoudelijke afstemming tussen alle relevante beleidsdomeinen binnen de opdracht van het project 
Maasvallei

• dat de betrokken maatschappelijke actoren een passende inbreng kunnen leveren in de besluitvorming
Deze samenhangende projectontwikkeling is een belangrijke en kritische succesfactor voor een initiatief dat duurzame ont-
wikkeling als basishouding wenst te hanteren. 
Een project dat participatief wordt ontwikkeld wordt doorgaans beter ontvangen door bestuurders, de georganiseerde burger 
(middenveld), de individuele burger en heeft bijgevolg grotere slaagkansen. Het project Maasvallei en de concrete acties die 
zullen worden ontwikkeld, moeten door een goede communicatie en gedegen voorbereiding bestuurlijk en maatschappelijk 
worden gedragen. Hoe dan ook zullen weerstanden, maatschappelijk of politiek van aard, zo nu en dan de kop opsteken. 
Het streven naar evenwicht en zelfs synergie tussen de economische, sociale en ecologische belangen moeten er toe leiden 
dat weerstanden inspireren om oplossingen of acties uit te werken (die geen bedreiging vormen maar door bestuurders, het 
middenveld en de burger, uiteindelijk worden toegejuicht). Het ‘Not In My Backyard-syndroom’ wordt omgezet in: ‘Please In 
My Backyard’.

Figuur duurzame ontwikkeling (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 2004)
Duurzame ontwikkeling als streven naar evenwicht tussen drie soorten voorraden.
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4.2. Principes

• Benadering op streekniveau
Om duurzaam - in de letterlijke zin - te zijn, dient het toe-
ristisch aanbod in de Maasvallei geënt te zijn op de onder-
scheidende kwaliteit(en) van de streek. Deze “couleur loca-
le” vormt een essentiële inspiratiebron voor het maken van 
keuzes en het selecteren van acties verder in dit plan. Een 
verdere vervlakking (ruimtelijk, landschappelijk, erfgoed en 
ontsluiting) van de meest kenmerkende en toeristisch kans-
rijkste delen van de streek dient te worden vermeden. Deze 
streekbenadering sluit niet uit dat er binnen de Maasvallei 
lokale accenten worden gelegd.  

• Ruimte voor duurzame toeristische ontwikkeling in functie 
van de draagkracht van de regio
Vandaag is er wereldwijd sprake van een enorme opwaartse druk van de (toeristische) economie. Steeds sterker wordt de vraag 
hoe lang de consument accepteert dat alles een route is, bedacht is, uitgezet, … en ingekaderd in een marketingconcept. 
Internationaal ontstaat de trend dat naarmate er meer “pret” is, de behoefte aan plekken zonder pret groeit. Dat zijn com-
municerende vaten. 

De verleiding om ook van het project Maasvallei één grote oefening te maken in het accommoderen van de gefragmenteerde 
wensen van individuele ondernemers, organisaties of locale besturen in het toeristische veld, is een reëel maar te voorkomen 
risico.
In het project Maasvallei zorgen we ervoor dat de balans in evenwicht blijft.
Dat impliceert dat: 

• enerzijds, de ontwikkeling van bijkomende kleinschalige en thematische verblijfsaccommodatie in de regio en van 
mogelijke locaties voor zwerfwagens en tijdelijke campingplaatsen (bij voorkeur in de buurt van hoeves) wordt onder-
steund en mogelijk gemaakt binnen de vigerende wettelijke kaders, en

• anderzijds, de argeloze landschappen en het erfgoed in de Maasvallei worden behouden en verder toegankelijk 
worden gemaakt zonder inbreuk te plegen, of veel toe te voegen dat wezensvreemd is aan het gebied. Integendeel, 
overdadige infrastructuur (vb. overdreven bebording en geleiding,…) en ‘de verrommeling’ van het landschap worden 
aangepakt.

“Die plekken zonder pret, met natuur die gewoon natuur is en landschap waar niets is opgeleukt, zijn gegeerd. 
Ik noem ze argeloze landschappen”(Tracy Metz 2005) 

De Amerikaanse journaliste Tracy Metz (Los Angeles, 1954) woont en werkt sinds de jaren tachtig in Nederland. 
Ze schrijft regelmatig over architectuur, stedenbouw en landschap en is correspondent voor de Amerikaanse tijd-
schriften Architectural Record en Graphis. Ze schreef verschillende boeken: ‘Snelweg- Highways in the Netherlands’; 
‘Nieuwe natuur’, reportages over het veranderend landschap; ‘Atlas van de verandering: Nederland herschikt’ en 
‘Pret! Leisure en landschap’ (Onverwacht Nederland 2005).

Een argeloos landschap.
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• Dynamische toeristische pakketten
Vandaag blijkt uit getuigenissen van bevoorrechte getuigen, dat toeristen en toeristische ondernemers steeds minder kiezen 
voor voorgekauwde toeristische producten. Men opteert voor uitstappen en vakanties waarbij men zelf constant kan inspelen 
op wat zich aandient, of men stelt zijn eigen vakantiearrangement samen. Ook lokale toeristische ondernemers verkiezen 
maatwerk voor groepen of individuele klanten. Het ontwikkelen van groots opgezette kant en klare arrangementen is daarom 
weinig opportuun. Wel is het belangrijk dat het project Maasvallei er mee voor zorgt dat een gevarieerd aanbod van toeristi-
sche ingrediënten - afgestemd op de kwaliteiten en de eigenheid van de streek - aanwezig is. Een aanbod waaruit toeristische 
ondernemers of bezoekers hun menu kunnen samenstellen. De coördinatie van verdere productontwikkeling is zeer belang-
rijk. De uitgangshouding en principes van het ‘Plan van Aanpak Maasvallei’ is een toetsingskader voor nieuwe toeristische 
producten.  

• De rivier en het rivierbed als drager van het landschap en een duurzame toeristische ontwikkeling
Hoe kan het anders? De Maas is in het Maasdal en zijn achterland de moeder van het landschap waarin mensen leven. Zelfs 
het Kempisch plateau is een kind van de (nu grotendeels getemde) rivier. Geen plan of project voor het Maasland kan voorbij-
gaan aan de rivier en het rivierbed. Dit Plan van Aanpak wil vertrekken vanuit de rivier, werken met de rivier, gebruik maken 
van de dikwijls vergeten kenmerken en kwaliteiten van de rivier. Waar mogelijk of wenselijk wil het plan een handje helpen 
om de rivier terug ‘stroom’ te laten zijn. 

En niet in het minst, vooral mensen kunnen beter worden 
van deze benadering vanuit de rivier. Er liggen kansen! Een 
rivier die - ook al wordt hij iets ruimer - niet langer scheidt 
maar opnieuw de natuurlijke en economische verbinding 
vormt tussen de dorpen aan zijn oevers. Historische stads- en 
dorpskernen zoals Stokkem, Oud Dilsen, Uikhoven, Rekem, 
… die zich niet langer afwenden van de rivier maar zich er 
terug op richten, omdat de Maas een moderne economische 
levensader kan worden. De toeristische verbinding tussen de 
beide Limburgen én het toeristisch uithangbord van een re-
gio met talrijke en boeiende (maar een klein beetje vergeten) 
Maasdorpen en historische plaatsen. Het is een uitdaging om 
het snoer van gehuchten, dorpen en oude kleine steden langs 
de rivier in de toekomst te zien ontwikkelen op de krachten 
en de intrinsieke kwaliteiten van de Maas.

• Landschapszorg impliceert grote aandacht voor biodiversiteit
De Maasvallei, m.n. het rivierbed is ten dele opgenomen in het Natura 2000 netwerk en het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN). De Maasvallei, in het bijzonder het rivierbed met zijn grensoverschrijdende ecologische betekenis en de natuur- en 
openruimte verbindingen tussen Maas en Kempisch plateau, hebben een belangrijke rol te vervullen inzake biodiversiteit op 
het niveau Vlaanderen. Bij de benadering van het Maasvalleilandschap is naast voldoende aandacht voor beeldkwaliteit en 
toeristische ontsluiting  ook de zorg voor de ecologische ‘inhoud’.  Biodiversiteit is een wezenlijk aandachtspunt.
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Roodborsttapuit: een typische vogel van een ruige Maasuiterwaard.  
Deze soort werd geadopteerd door de gemeente Maasmechelen.
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5. Ruimtelijke structuren Maasvallei als raamwerk

Dit raamwerk beperkt zich vooralsnog tot de Vlaamse zijde van de Maasvallei. Eens er in het kader van een Europees project 
een samenwerking met Nederlands Limburg tot stand komt, kan dit raamwerk worden aangevuld met een plan en/of acties 
voor de oostelijke Maasvallei. 

5.1. De rivier met het ruime rivierbed  5.2. Het snoer van Maasdorpen
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5.3. Kasteeldomeinen 
en cultuurhistorische steden 
De Maasvallei heeft een rijke geschiedenis die onder meer 
terug te vinden is in 8 kasteeldomeinen die er vandaag nog 
zijn. 

`

5.4. Natuur- en open-ruimte verbindingen 

Het Structuurplan Limburg selecteert 10 natte of droge na-
tuurverbindingen tussen de Maas en het Kempisch plateau en 
de vlakte van Bocholt. Een kansrijke selectie uit onderstaande 
provinciale reeks fungeert als één van de dragers voor het 
‘Plan van Aanpak Maasvallei’.
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5.5. Punt- en lijnvormige landschapsstructuren 

 De karakteristieke landschapselementen in de Maasvallei zijn:
• Oude Maasmeanders, stroomgeulen en wielen
• Dijken: nieuwe dijklichamen. Talloze dijken die vandaag hun waterkerende functie grotendeels hebben verloren maar 

dragers zijn geworden van landschaps-ecologische waarden.
• Beken en in het bijzonder de beekmondingen in de Maas.  

Niet karakteristiek voor de Maasvallei maar zonder meer belangrijk zijn:
•  Klein historisch erfgoed: pompen, putten, kruisen, schandpalen, grenspalen, zonnewijzers, herkenningstekens van 

merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, ijskelders, …
•  Klein erfgroen: merkwaardige bomen, boomgaarden, hagen, houtkanten, poelen, lanen, …

Klein historisch erfgoed (KHE) kan omschreven worden als: kleine elementen en constructies, geïsoleerd of deel 
uitmakende van een geheel, die van belang zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving, een volkskundige, histori-
sche of esthetische waarde hebben, als referentie dienen voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdragen tot 
het gevoelen van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren (Besluit van de Vlaamse Regering van
14 april 2000, B.S. 18.V.2000).

Historische loofgang uit haagbeuk, kasteeldomein Vilain XIIII in Leut.



34

6. Operationele doelstellingen 
geënt op het raamwerk

Voor ieder deel van het raamwerk wordt hierna 
een doelstelling geformuleerd. Aan de hand van 
een sterkte en zwakte analyse (die om redenen 
van omvang niet werd opgenomen in deze pu-
blicatie) werd elke doelstelling vertaald (geope-
rationaliseerd) in een reeks acties/projecten die 
er toe moeten bijdragen om het vooropgestelde 
doel te bereiken of te benaderen. Hierna volgt 
een overzicht van nodige of gewenste acties. De 
concrete planning en uitvoering van deze niet-
limitatieve lijst van acties is de uitdaging voor 
de komende jaren. Hierbij zullen een aantal 
hefboomprojecten en prioritaire projecten wor-
den geselecteerd door de Stuurgroep van het 
project Maasvallei.  

De verschillende ruimtelijke structu-
ren van de Maasvallei vormen samen 
het het raamwerk.
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6.1. Het ruime rivierbed van de Maas ontwikkelen 
tot een ecologische hoofdweg en toeristische topper

De gemeenschappelijke Maas tussen Nederland en Vlaanderen is één van de weinige Europese riviertrajecten waar het oude 
middenloop-karakter grotendeels behouden bleef. Het is een ecosysteem van internationale waarde dat bovendien uniek is 
voor Vlaanderen. Er is nood aan een grensoverschrijdende en internationale marketing van de Maasvallei met zijn ecologisch 
en toeristisch-recreatief potentieel. Daartoe moet dit potentieel echter verder worden ontwikkeld. De huidige Maasvallei heeft 
nood aan een fors initiatief ten gunste van de landschappelijke kwaliteit (zorg voor erfgoed, natuur en dus belevingswaarde). 
Het rivierbed (zomer- en winterbed) met zijn overstroombare gronden vormt ontegensprekelijk de onderscheidende kwaliteit 
en hét basiskapitaal van de regio. Vooral door bijkomende natuurontwikkeling en doordachte extensieve ontsluiting, kan 
men komen tot de broodnodige kwaliteitsimpuls en een grotere bovenregionale en internationale aantrekkingskracht van het 
gebied. Zo kan de regio zich profi leren als een bijzondere aanvulling op de toeristische en recreatieve mogelijkheden van 
andere gebieden in de ruime omgeving, zoals het Drielandenpark en het Nationaal Park Hoge Kempen. De uitbouw van een 
grensoverschrijdend en omvangrijk Rivierpark Maasvallei kan een belangrijke bijdrage zijn aan een duurzame en bijgevolg 
een toekomstgerichte toeristische economie voor de regio.

Visser op de Maas tussen de natuurgebieden Maaswinkel (B) en Meers (Nl).
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Omschrijving actie Doel

6.1.1.a Installeren en activeren van ofwel een overkoepelende 
commissie ofwel één commissie per gemeente voor de 
afstemming van uiteenlopende (beheer)facetten die aan 
de orde zijn in het rivierbed zoals: 
• recreatieve randinfrastructuur en het beheer ervan
• het klein historisch erfgoed en het beheer ervan
• het recreatief medegebruik
• het natuurbeheer van alle gronden met een groene 

bestemming van overheden en natuurverenigingen (in 
eigendom of gehuurd) in het rivierbed

Deze commissies kunnen multidisciplinaire werkgroe-
pen in het leven roepen om tot afstemming te komen tus-
sen de verschillende facetten.

Afstemming beheer en inrichting voor natuur, recreatieve 
randinfrastructuur en recreatieve activiteiten.

6.1.1.b Voor natuurbeheer binnen het rivierbed wordt, al dan niet 
binnen de schoot van deze commissies, een beheercon-
sortium van erkende terreinbeherende instanties in het 
leven geroepen. Dit consortium heeft tot taak de ontwik-
keling van het rivierbed als een “ecologische hoofdweg” 
te bevorderen en natuurbeheer van de verschillende be-
heerders op elkaar af te stemmen. De natuurinrichting, 
de natuurbeheervisie en het concrete natuurbeheer is in-
gebed in de bestaande Europese en Vlaamse regelgeving 
en zoekt synergie met het provinciaal (natuur)beleid. 

In onderlinge afstemming een grote eenheid van herken-
bare en beleefbare natuur ontwikkelen in het winterbed 
onder de noemer Rivierpark Maasvallei.
Subdoelen: 
• Daartoe moeten primair en minstens de gronden met 

groene bestemming een beheer krijgen dat deze be-
stemming daadwerkelijk realiseert.  

• Het beheer tussen verschillende verenigingen en ei-
genaars (waaronder gemeentebesturen) afstemmen. 

• Bijkomende gronden met groene bestemmingen via 
aankoop, huur of beheersvergoedingen inschakelen 
in het gewenste beheer.

6.1.1.c In de schoot van de beheercommissie(s) (zoals voorge-
steld onder 6.1.1.a) maakt men afspraken over de locaties 
waar de hengelsport kan worden beoefend in het rivier-
bed. Hierbij worden alle randvoorwaarden vastgelegd 
en wordt overeengekomen welke randinfrastructuur wel 
of niet wenselijk en toelaatbaar is. Eén en ander wordt 
vastgelegd in gemeentelijke politiereglementen. De com-
missie bewaakt de kwaliteit van de materialisatie van die 
visplaatsen en werkt voorstellen uit voor het onderhoud 
en beheer.

Integreren van het visserijbeleid en het recreatief vissen 
in het water- en natuurbeleid.

6.1.2. De mogelijkheden onderzoeken voor de aanleg van een 
natuur- en landschapsbeheerfonds voor het rivierbed.

Faciliteren van het natuur- en landschapsbeheer minstens 
voor de gronden die een groene bestemming hebben 
maar niet erkend zijn als natuurreservaat en waarvoor 
bijgevolg geen Vlaamse beheersubsidies worden ontvan-
gen.

6.1.3. Toerisme Limburg integreert het toeristisch aanbod in de 
Maasvallei in zijn communicatie voor het ruimere Maas-
land. Dit kan o.m. gebeuren via een specifi eke toeristi-
sche website.  Aan deze website wordt een reservering- 
of ticketverkoop service gekoppeld. 

Ontwikkelen van een uniforme communicatie voor het 
Maasland binnen Toerisme Limburg. Het toeristisch aan-
bod aan de hand van product-markt-combinaties ontwik-
kelen en promoten.
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Omschrijving actie Doel

6.1.4. Mogelijkheden voor het inschakelen van het VLM – in-
strumentarium (landinrichting, ruilverkaveling en natuur-
inrichting) onderzoeken en faciliteren.

Opzetten van een plattelandsproject dat mogelijkheden 
biedt voor uitruil landbouw, omzetten landbouw naar 
beheerlandbouw in delen van het winterbed én land-
schappelijke inrichtingsmaatregelen van de landbouw-
gebieden in het winterbed. In dit project is er ook aan-
dacht en plaats voor de verhoging van de leefbaarheid 
in woonkernen en de versterking van de streekidentiteit. 
Zodoende moet ook het toerisme worden versterkt.

6.1.5. Inventarisatie van de eigendomssituatie in het rivierbed. Effi ciënt verwervingsbeleid en natuurbeheer ondersteu-
nen in functie van de uitbouw van het Rivierpark Maas-
vallei.  

6.1.6. Maatregelen uitwerken ten behoeve van het vergroten 
van de biodiversiteit in de vijf resterende waardevolle ui-
terwaarden in het rivierbed.

Behoud, beheer en herstel van de bloemrijke uiterwaar-
dengraslanden omwille van hun zeldzaamheidswaarde.

6.1.7. Overleg met de individuele landbouwers. • Mogelijkheden verkennen en bereidheid polsen van 
landbouwers om op basis van langlopende beheercon-
tracten landbouwgebieden in het winterbed natuurge-
richt te laten beheren. 

• Actief betrekken van de landbouw in het natuurbe-
heer via beheerlandbouw. Hierbij is een volwaardige 
vergoeding van de deelnemende land(schaps)bouwers 
een cruciale voorwaarde. 

6.1.8. Het verbinden van de al bestaande grotere begrazings-
blokken door middel van begrazingscorridors langsheen 
de zomeroever. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid 
van de betrokken eigenaars en in overleg met de rivierbe-
heerder (NV de Scheepvaart). Toeristische verbindingen 
worden hierin zo goed mogelijk geïntegreerd. 

Uitbouw van een aaneengesloten, natuurrijk (hoge bio-
diversiteit) en rivierbeïnvloed natuurgebied als de hoek-
steen van het natuurgericht toerisme in de Maasvallei.

6.1.9. Uitwerken van toeristische arrangementen gericht op de 
unieke elementen in het Maasland: natuur, erfgoed, wa-
ter, fi etsen en veerponten.

• Bezoekers van de Maasvallei meer laten genieten, be-
leven en begrijpen van het Maaslandschap.

• Ondersteunen van verblijfsaccommodaties in het 
Maasland. 

6.1.10 Het soortenbeleid van de provincie Limburg maximaal 
integreren in de ecologische ontwikkeling van het rivier-
bed.   

• Kritische soorten optimaal kansen bieden  door afstem-
ming projectmiddelen.

•  Maximaliseren en effi ciënt gebruik van projectmidde-
len.

6.1.11. Overleg opstarten met stakeholders in onderling overleg 
tussen de beleidsdomeinen leefmilieu en toerisme. 

• Slaagkansen van het project Maasvallei en geselecteer-
de acties verhogen.

• Prospectie naar mogelijke partners voor specifi eke ac-
ties. 
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6.1.12. De kansen voor natuur- en milieueducatie (NME) onder-
zoeken en NME uitbouwen in de GLE Maasvallei.

Het aanwezige NME-aabod en de noden aan NME wor-
den in een eerste fase geïnventariseerd. Op basis van dit 
onderzoek wordt een kader opgesteld voor de ontwikke-
ling van initiatieven op het vlak van NME binnen het net-
werk van diverse betrokkenen in de regio Maasvallei. Dit 
wordt vertaald in concrete acties met bijhorende timing 
en begroting. In een volgende fase worden concrete ac-
ties uitgevoerd, met de bedoeling een gebiedsdekkend 
netwerk van NME-projecten voor verschillende niveaus 
van het onderwijs en andere doelgroepen te bekomen. 

De Wissen wordt de uitvalsbasis bij uitstek voor NME in 
de GLE Maasvallei. Vanuit De Wissen worden NME-pro-
gramma’s aangeboden specifi ek gericht op de doelgroe-
pen van De Wissen. De Wissen biedt informatie en edu-
catieve pakketten aan over de Maas van bron tot monding 
en meer specifi ek over de Gemeenschappelijke Maas. 
Gezien het belang van deze GLE zowel in Vlaanderen als 
internationaal, is hoger secundair en hoger onderwijs de 
belangrijkste doelgroep van De Wissen. Daarnaast moet 
De Wissen een (beperkt) aanbod behouden voor de doel-
groepen lager secundair en lager onderwijs.  

De Wissen is momenteel het enige informatiecentrum in 
de Maasvallei dat zich thematisch richt op de Maas. Van-
uit andere locaties (vb natuurgebieden) kunnen evenzeer 
educatieve projecten gerealiseerd worden over (deel-
aspecten van) de Maasvallei en dit voornamelijk voor de 
doelgroepen lager en lager secundair onderwijs. 
Dit NME-aanbod zal (in een afgeleide vorm) ook beschik-
baar gesteld worden voor individuele bezoekers.

Het ontwikkelen van een visie op NME in de GLE Maas-
vallei en de implementatie ervan door het ontwikkelen 
van concrete NME-projecten.
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6.1.13. In samenwerking met de betrokken actoren een overkoe-
pelende visie voor de Maasvallei ontwikkelen omtrent 
watersport, toervaart, pleziervaart en jachten.   
   
Enkele aandachtspunten hierbij:    
• De grindherstructureringswerken zijn nogal determi-

nerend voor de mogelijkheden op dit vlak.   
• Toch moet deze visie ontwikkeld worden nog voor de 

herstructureringswerken zijn voltooid.   
• Voor de toervaart is het wenselijk om samenwerking te 

zoeken met de Nederlandse Maasplassen.  
• Indien technisch en juridisch haalbaar is het wenselijk 

om een olympische zeildriehoek te ontwikkelen op de 
plas Boterakker.  

• Voor de natuurgerichte en zachtere vormen van water-
recreatie (zoals zwemmen, zonnen en hengelen) moet 
er aangepaste (rand)infrastructuur worden voorzien. 
Deze dient ruimtelijk goed gebundeld te zijn zodat ef-
fi ciënte exploitatie mogelijk is en dit met een minimum 
aan bijkomende belasting voor landschap, natuur en 
mobiliteit.

Deze visie moet dienen als basis voor een actiegericht 
marketingplan omtrent waterrecreatie.

6.1.14 De Passagiersvaart en veerdiensten verder ontwikkelen 
als schakel in recreatief-toeristische netwerken en als 
infopunten.
Dat impliceert onder meer:    
• Behoud van de veerponten.   
• De vernieuwing van het pont in Uikhoven.  
• Onderzoeken of een bijkomend fi ets- en voetgangers-

pont (bijvoorbeeld bij Elsloo) wenselijk is.   
• Op kortere termijn trachten een uniformiteit in termijn, 

openingsuren en prijzen te verkrijgen.    
• Op langere termijn de ponten het hele jaar gratis aan-

bieden (cf. de pontjes in het Scheldeland). Hiervoor 
dient ondersteuning op Vlaams niveau gezocht te wor-
den.

De karakteristieke veerponten, met hoofdzakelijk de 
voet- en fi etsveren, geven de fi ets- en wandelbeleving in 
het Maasland een unieke uitstraling. Communicatief zijn 
zij enerzijds een dankbaar middel om de uniciteit van de 
regio en de link met het water in de kijker te zetten en 
anderzijds kunnen zij als infopunt ontwikkeld worden. 

Passagiersvaart en veerdiensten ontwikkelen als schakel 
in recreatief-toeristische netwerken en infopunten.  
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6.1.15. Naast de 3 bestaande en de 4 geplande zichtlocaties met 
periscopen worden er maximaal 5 dergelijke locaties 
bijkomend geselecteerd in het Maasland. De uitbouw 
tot zichtlocatie gebeurt op een sobere en landschaps-
versterkende wijze. Materialisatie en vormgeving van de 
zichtlocaties dienen te passen in een nog te ontwerpen 
huisstijl (zie actie 6.6.2.) en dit voor de volledige Maas-
vallei! 

De beleefbaarheid van het Maasland verhogen op een 
kwaliteitsvolle en interactieve manier aan de hand van 
moderne mogelijkheden. 

6.1.16. Onderzoeken of er een haalbare mogelijkheid is voor ho-
reca locaties met zicht op de rivier (zie ook actie 7.3.3.). 

De toeristische en economische mogelijkheden van het  
bijzondere gegeven ‘de vrij afstromende Grensmaas’ op-
timaal en op een evenwichtige manier benutten en uit-
bouwen.

Katja Retsin fi etsend met de verhalenfl uisteraar in Heppeneert.

6.2. Meer toeristische belevingswaarde 
voor het snoer van Maasdorpen 

De Maasdorpen kan men al wandelend of fi etsend verken-
nen. De belevingswaarde, de identiteit en authenticiteit van 
het Maasland is tot op vandaag het sterkst aanwezig in Kes-
senich, Aldeneik of Heppeneert (gelinkt aan Maaseik), Stok-
kem & Oud-Dilsen (inclusief De Boyen), Meeswijk & Leut 
(inclusief Mazenhoven) en Oud-Rekem. Het komt er op aan 
om in eerste instantie in deze kernen werk te maken van het 
behoud en de versterking van hun eigenheid en meer authen-
tieke Maaslandse kwaliteiten. In het kader van de ‘segment-
benadering’ (hoofdstuk 7) zal voor deze dorpen er een plan 
ontwikkeld worden om hun couleur locale (gebaseerd op 
historiek, landschap en de aanwezige identiteitsbepalende 
elementen) meer tot zijn recht te laten komen.

De onderstaande acties (6.2.1. t/m 6.2.12.) betreffen overkoepelende acties voor het snoer van dorpen.  Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van ‘8 valleisegmenten’ als werkmethodiek. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om de toeristische 
belevingswaarde van de individuele Maasdorpen tot het nodige detailniveau uit te werken. Mogelijke ingrepen op het niveau 
van de individuele segmenten en de daarbij horende dorpen zijn het voorwerp van de plannen die per segment en in een 
lokaal overleg kunnen ontwikkeld worden (zie acties onder hoofdstuk 7). 
Deze ingrepen dienen in overeenstemming te zijn met de uitgangshouding, principes en operationele doelstellingen van het 
Plan van Aanpak. 
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6.2.1. Ontwikkelen van ‘Maasland betrapt’: een lange af-
standswandeling tussen Kessenich en Lanaken waarbij 
de meest markante Maasdorpen met elkaar én met de 
landschappelijk sterkste delen van het rivierbed worden 
verbonden.

Een kwaliteitsvolle lange afstandswandeling in de Maas-
vallei aanbieden aan toeristen en recreanten. Het is één 
van de ingrepen om het toeristisch seizoen in de Maas-
vallei te verlengen en de economische return van de 
landschappelijke investeringen te stimuleren. 

6.2.2. De uitbouw van een grensoverschrijdende themalus 
“ Maasdorpenroute” op basis van de meest belevingsvol-
le locaties in de Maasvallei en op basis van het fi etsrou-
tenetwerk. Hierbij worden een aantal landschappelijke 
ingrepen ten gunste van de belevingskwaliteit langs deze 
themalus uitgewerkt. Mogelijke ingrepen zijn: bloemrijke 
akkerranden, bomengroepen, solitaire bomen, laanbe-
planting en herwaardering van klein historisch erfgoed. 
Deze lus verbindt aan Vlaamse zijde: Kessenich, Geistin-
gen, Ophoven, Aldeneik, Maaseik, Heppeneert, Boyen, 
Stokkem, Meeswijk, Leut, Mazenhoven, Vucht, Geneuth, 
Kotem, Uikhoven, Oud-Rekem en Smeermaas.  

De uitbouw van een sterke recreatieve en toeristische 
verbinding, met oog voor ruimtelijke kwaliteit tussen de 
meest charmante maasdorpen en gehuchten, die toelaat 
de identiteit van het Maasland meteen te verkennen en 
te ervaren. 

6.2.3. Actieve ontsluiting: alleen de beste routestructuren wor-
den behouden en goed onderhouden. Waar nodig wor-
den routes gesaneerd of kwaliteitsvol aangepast naarge-
lang de toeristische ontwikkelingen en landschappelijke 
haalbaarheid. Er wordt zo weinig mogelijk lokale bebor-
ding geplaatst. De huidige bebording wordt vereenvou-
digd en op elkaar afgestemd. 

Kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve ontsluiting van de 
regio.

6.2.4. Communicatie en beeldvorming: de ontstaans-
geschiedenis van het Maasland en de Maasdorpen (met 
de oude Maaslopen, heirbaan, Maasterrassen, …) meer 
onder de aandacht brengen van de bevolking en de toe-
risten in het Maasland. 
Dit kan in het kader van een communicatieplan o.m. 
door de uitgave van een productfolder, Landschapsboek, 
wandelbrochures bij nieuwe wandelgebieden in het 
Maasland, … 

• Lokale bevolking sensibiliseren voor de bijzondere 
kwaliteiten van de regio zodat de Maaslander een sterk 
ambassadeur wordt voor zijn eigen streek.

• Communicatiemiddelen ontwikkelen om de Maas-
landse geschiedenis en eigenheid tot uiting te bren-
gen. 

6.2.5. Initiëren en faciliteren van een ‘MaasMarathon Maaseik-
Maastricht’ als een jaarlijks Maaslands evenement.  

Het creëren van een hedendaags publieksgericht evene-
ment dat de Maasvallei als geheel in beeld brengt.

6.2.6. Het creëren van meer toegankelijkheid voor toeristen en 
recreanten van allerhande lokale attracties: visvijvers, 
passantenhavens, …

Een betere toeristisch-recreatieve ontsluiting van het 
Maasland. 

6.2.7.a. De professionalisering van het bezoekersonthaal, meer 
in het bijzonder in regionaal gethematiseerde bezoekers-
centra dient een aandachtspunt te zijn dat wordt vertaald 
in een aantal concrete acties. 

De tevredenheid verhogen van bezoekers en toeristen 
die de Maasvallei komen bezichtigen.
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6.2.7.b De kwaliteit van het bezoekersonthaal (bediening, ont-
vangst en klantvriendelijkheid) in de horeca en alle vor-
men van verblijfsaccommodatie verbeteren via vorming 
en begeleiding van de eigenaars en uitbaters. 

Streekbeleving en streekidentiteit verhogen door middel 
van ondersteuning en promotie van streekproducten.

6.2.8. Er worden initiatieven ontwikkeld (o.m. promotie, be-
kendmaking, ...) om de directe verkoop van streekpro-
ducten op de boerderij te stimuleren. In dit verband zal 
er ook worden onderzocht welke beleidsinstrumenten er 
beschikbaar zijn of kunnen worden, ontwikkeld op het 
provinciale of gemeentelijke niveau. 

Streekbeleving en streekidentiteit  verhogen door middel 
van ondersteuning aan en promotie voor streekproduc-
ten.

6.2.9. Maatregelen uitwerken om de kwaliteit van het Maas-
lands boerderijtoerisme verder te verhogen. 

Het agro-toerisme, als verbredingsactiviteit binnen de 
landbouw, stimuleren. 

6.2.10. Logies: 
Een behoeften- en haalbaarheidsstudie t.a.v. bijkomende 
hotelinfrastructuur in het Maasland (laten) uitvoeren.
Enkele aandachtspunten in dit verband zijn 
• Erfgoedlogies op de site van Oud-Rekem/Pietersheim?
• Hotel in Maaseik?
• Hotel achter de dijk in Meeswijk ?
• Compatibiliteit met ontwikkelingen bipool Nationaal 

Park Hoge Kempen?

Een onderbouwd beleid uitwerken t.a.v. het logies aan-
bod in het Maasland.

6.2.11. Openluchtrecreatieve bedrijven:
Er wordt een actieplan uitgewerkt voor openluchtrecre-
atieve bedrijven waarin de volgende aandachtspunten 
nader worden onderzocht en uitgewerkt tot op het ni-
veau van concrete acties. Dit plan is niet strijdig met de 
uitgangshouding, de principes en de doelstellingen van 
het Plan van Aanpak Maasvallei en wordt geadviseerd 
door de projectgroep en steunt op een consensus van de 
stuurgroep. 
• Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven (campings 

en speeltuinen). 
• Leefbaarheid bedrijven ondersteunen. Dit wil zeggen 

voldoende schaalgrootte mogelijk maken rekening 
houdend met de vigerende kaders.

• Plaatsen voor trekkers versus jaarlijkse staanplaatsen. 
• Een kampeerautoterrein realiseren aan het water: zicht-

locaties selecteren voor zwerfwagens, mobilhomes en 
campers met zicht op het water. Ter info: het kampeer-
premiebesluit werd aangepast! Een gemeenschappelij-
ke exploitatiestructuur zoeken zodat zij geen concur-
rentie vormen met de private sector (en bijgevolg een 
koppeling realiseren aan passantenhavens?)

• Mogelijkheden scheppen op bestaande campings voor 
hoogwaardige verhuuraccommodaties.  

• De mogelijkheid tot creatie van een hoogwaardig va-
kantiepark/bungalowpark onderzoeken.  

Waar nodig en passend binnen de krijtlijnen van dit Plan 
van Aanpak, uitbreidingsmogelijkheden creëren voor 
openluchtrecreatieve bedrijven.
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6.2.12. Er wordt een structurele samenwerking met Nederlandse 
partners uitgebouwd om werk te maken van: 
• de uitbouw en de verbetering van grensoverschrij-

dende wandelingen en het fi etsroutenetwerk
• de uitbouw van “aanlooproutes” (Dit zijn trajecten 

die toeristen ook naar Limburg leiden wanneer ze in 
onze buurlanden vertoeven)

• grensoverschrijdende arrangementen en communica-
tie

• de bestendiging van de al bestaande projectmatige 
samenwerking (vb. Fietsen in beide Limburgen en 
Châteaux de la Meuse)

Kwaliteitsvolle grensoverschrijdende routes die zorgen 
voor een hoge tevredenheid en meer herhalingsbezoe-
ken door toeristen.

Boomfanfare

6.3. Impulsen voor de toeristische belevings-
waarde in kasteeldomeinen 

De Maasvallei was - onder meer als handelsverbinding - van 
oudsher van groot strategisch belang. De gronden in de val-
lei zijn vruchtbaar. Het zal niet verbazen dat de regio tot op 
vandaag nog 8 historische kasteelcomplexen rijk is. Verschil-
lende daarvan vormen de kern van een ruimer domein met 
tuinen, park en bospartijen. Ze zijn de smaakgevende kren-
ten in het brood. Zowel cultureel, esthetisch als ecologisch 
betekenen ze een meerwaarde voor het gebied en zijn ze 
zeer complementair aan het intrinsiek toeristisch potenti-
eel van het rivierbed. Om deze rol in het Maasland waar 
te maken is het wenselijk dat deze landschappelijke ankers 
goed worden beheerd, ingericht en waar mogelijk worden 
ontsloten. Hoe dan ook wordt ook in dit onderdeel van het 
Plan van Aanpak gestreefd naar een ‘win-win-situatie’. De 
voorgestelde acties zullen slechts kansrijk zijn als ze kunnen 
rekenen op de medewerking en het enthousiasme van de ei-
genaars/beheerders.  
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De bovenloop van de Ziepbeek, drager van de meest kansrijke 
natuurverbinding in de Maasvallei.  

Omschrijving actie Doel

6.3.1. De kasteeldomeinen (waar er recent vernieuwde aan-
dacht voor het erfgoed en erfgroen is ontstaan, waar een 
proces van restauratie en parkherstel is of wordt ingezet) 
ondersteunen met advies, bemiddeling en met actieve 
bijstand (Landschapsanimator – landschapsteam RLKM). 

De identiteit en de belevingswaarde van de Maasvallei 
versterken door het toeristische potentieel dat schuilt in 
de kasteeldomeinen te versterken. 

6.3.2 In overleg met de eigenaar(s) een uitvoeringsgericht land-
schapsplan opstellen voor kasteel Sipernau.  

De omgeving van het kasteel Sipernau landschappelijk 
versterken. 

6.3.3. Inrichten en herstel van historisch kasteelpark van kasteel 
Itterborg en dit in overleg met de eigenaar.  

Historisch belangrijke omgeving voor noordoost Limburg 
inschakelen in toeristisch-recreatief aanbod. 

6.3.4. Toerisme Limburg werkt in het kader van het project 
Maasvallei o.m. arrangementen in de Maaskastelen uit 
maar zal de individuele kasteeldomeinen niet als onder-
scheidende kwaliteit van de Maasvallei promoten. De 
kastelen worden wel gepromoot in het kader van de ty-
pische Maasdorpen.

Het architectonisch en historisch erfgoed in de Maasval-
lei beter ontsluiten en valoriseren. 

6.4. Natuur- en open ruimte verbindingen 
verankeren de Maas in haar oude achterland

Het belang van natuurverbindingen wordt dikwijls onder-
schat. Ze zijn zeer belangrijk voor de uitwisseling van deel-
populaties en de duurzame bescherming van dier- en plan-
tensoorten met een beperkte mobiliteit. De grote nadruk op 
natuurkerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden in het 
natuurbeleid is ten zeerste verantwoord.  Maar dit mag niet 
gepaard gaan met een verdere achteruitgang van landschaps-
elementen in het cultuurlandschap. Zo’n ontwikkeling vormt 
een grote bedreiging voor de biodiversiteit in Vlaanderen 
en dient te worden vermeden en/of omgekeerd. Natuurver-
bindingen zijn in die zin zeer belangrijk. Ze zorgen voor 
de onontbeerlijke “groene dooradering” van het landschap. 
Zonder deze ‘dooradering’ dreigen tal van soorten met een 
geringe mobiliteit geïsoleerd te raken in natuurkerngebieden 
(Van de Genachte et. al. 2003).  Deze natuurkerngebieden 
dreigen dan hoe langer hoe meer te verworden tot eilanden 
voor uitstervende soorten.

• In het Ruimtelijke Structuurplan Limburg worden 10 mo-
gelijke natuur- en open ruimte verbindingen tussen de 
Maasvallei en de Hoge Kempen of de Vlakte van Bocholt 
aangegeven. Het betreft van noord naar zuid: 
1. Kinrooi, Maaseik, Witbeek/Zwartwater - Abeek tussen 

Jagersborg en Vijverbroek: beek met habitats en open 
ruimte verbinding (nr. 49). 

2. Maaseik, Bosbeekdoortocht doorheen verstedelijkt 
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gebied, vanaf Tösch: Bosbeek te ontwikkelen natuur-
lijke stapstenen en “groenblauw” lint (nr. 51).

3. Dilsen - Stokkem, tussen Schootshei en omgeving 
Bichterweerd (tussen Elen en Rotem): KLE, Bosjes, vij-
vers, overblijvende open ruimte verbinding (nr.15). 

4. Dilsen - Stokkem, tussen bossen ten oosten van Drie-
paalhoeve en omgeving voetveer Veurzen, via Om-
merstein: KLE, overblijvende open ruimte verbindin-
gen (nr. 16). 

5. Dilsen - Stokkem, tussen Platte Lindenberg en om-
geving Negenoord: KLE, bosjes, overblijvende open 
ruimte verbindingen (nr. 17). 

6. Maasmechelen, tussen drinkwaterwinning Eisden en 
omgeving voetveer: bosjes, KLE, via Kasteelpark Vilain 
XIIII, open ruimte verbindingengebied Beemdenbeek 
(nr.18).

7. Maasmechelen, Kikbeek tussen Park Hoge Kempen en 
Maas: Kikbeek met habitats en open ruimte verbin-
ding (nr. 52).

8. Lanaken, Maasmechelen, tussen Daalbroek en Ziep-
beek (tot natuurverbinding 53): KLE, bosjes, vijvers, 
Tombos, overblijvende open ruimte verbindingen, 
landbouwgebied (nr. 19). 

9. Lanaken, Maasmechelen, Ziepbeek tussen Nationaal 
Park Hoge Kempen en Maas: Ziepbeek met habitats 
en open ruimte verbinding (nr. 53).

10. Lanaken, Maasmechelen, tussen Daalbroek en Ziep-
beek (tot natuurverbinding 53) (nr. 20).

• Aeolus bvba (in opdracht van AMINAL, Afdeling Natuur 
Limburg) deed in 2003 een onderzoek naar de mogelijke ‘verbindingen’ tussen het Grensmaasgebied, het Kempens Plateau 
en het Stamprooierbroek (Van de Genachte et. al. 2003). Niet minder dan 25 mogelijke natuur en open ruimte verbindin-
gen werden beschreven en onderzocht. Een aantal van deze verbindingen situeren zich op het Kempisch plateau of in de 
vlakte van Bocholt en hebben geen directe verbinding met het rivierbed. Ze zijn bijgevolg niet relevant in het kader van 
dit Plan. 

• Afgaande op de bovenstaande selecties en het uitvoerige onderzoek van Aeolus bvba worden in dit Plan van Aanpak de 
meest kansrijke natuur- en open ruimte verbindingen geselecteerd met als doel deze prioritair te realiseren op het terrein. 
Bij het bepalen van de meest kansrijke verbindingen werd sterk uitgegaan van de bestemmingen op de plannen van aanleg 
en de situatie op het terrein (te verwachten maatschappelijke en bestuurlijke steun, ecologische betekenis en kansen).

 Het betreft de volgende verbindingen:
1. Heppeneert - Zanderbeek - Armenbos - Bergerven: komt overeen met de open ruimte verbinding 6 volgens het Ruim-

telijk Structuurplan Limburg (RSPL);
2.  Oude Maas Dilsen - Wrietselbeek - Molenkamp - Platte Lindenberg: omvat de droge open ruimte verbinding 17 vol-

gens het RSPL;
3.  Leut - Eisden komt overeen met open ruimte verbinding 18 volgens het RSPL;
4.  Daalwezet - Oud Rekem - Ziepbeek - uiterwaard Uikhoven: is een combinatie van de droge open ruimte verbinding 

19 en de natte natuurverbinding 53 volgens het RSPL. 
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6.4.1. Een project initiëren waarbij maatregelen in functie van 
de open ruimte verbinding Heppeneert - Zanderbeek 
- Armenbos - Bergerven op het terrein worden gereali-
seerd. 

Realiseren van een natuur- en open ruimte verbinding in 
uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg.

6.4.2. Een project initiëren waarbij maatregelen in functie van 
de natuur en open ruimte verbinding oude Maas Dilsen 
- Wrietselbeek - Molenkamp - Platte Lindenberg op het 
terrein worden gerealiseerd.  

Realiseren van een natuur- en open ruimte verbinding in 
uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg.

6.4.3. Een project initiëren waarbij maatregelen in functie van 
de natuur- en open ruimte verbinding Mazenhoven - Vi-
lain XIIII - Leut - het Greven op het terrein worden gere-
aliseerd.  

Realiseren van een natuur- en open ruimte verbinding in 
uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg en 
onderzoeken of deze verbinding kan worden doorgetrok-
ken tot het NPHK en zijn hoofdtoegangspoort.

6.4.4. Een project initiëren waarbij maatregelen in functie van 
de natuur- en open ruimte verbinding Daalwezet - Oud 
Rekem - Ziepbeek - uiterwaard Uikhoven op het terrein 
worden gerealiseerd.  

Realiseren van een natuur- en open ruimte verbinding in 
uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg. 

6.4.5. De hogere overheid actief stimuleren om bij de herin-
richting van de N 78 naast verkeersdoorstroming en vei-
ligheid ook rekening te houden met de geselecteerde 
natuur- en open ruimte verbindingen. Waar mogelijk 
minimaliseren van de visuele en landschapsecologische 
barrièrewerking van dit stedelijke lint.

De barrièrewerking van de hoofdtoegangsweg tot de 
Maasvallei, die nu niet bepaald een goed uithangbord is 
voor toeristen die de streek (voor het eerst) bezoeken, in 
de mate van het mogelijke verminderen.

6.5. Punt- en lijnvormige landschapsstructuren versterken tot dragers van streekidentiteit 

De karakteristieke landschapselementen zijn:

• Oude Maasmeanders, stroomgeulen en 
wielen

• Dijken 
• Beken
• Klein Historische erfgoed en klein erfgroen

De acties voor deze landschapsdragers kunnen 
grotendeels worden uitgewerkt in het kader van 
een geïntegreerd landschapsplan zoals voorzien in 
de acties van de 8 valleisegmenten of deelgebie-
den (zie hierna).  

De landschapsopbouw van nederzettingen bij de Maas liet veel 
sporen na in het huidige landschap: oude dijklichamen, Maaswielen 
en een typisch stratenpatroon.  
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Omschrijving actie Doel

6.5.1. In kaart brengen van de eigendommen en het beheer van 
de oude dijken. 

Voorbereiden van een beheervisie en -plan voor deze 
dijken. 

6.5.2. In de mate van het mogelijke de oude dijken inschakelen 
in de te ontwikkelen wandelgebieden. 

• Door ontsluiting de beleefbaarheid van deze land-
schapselementen verhogen.

• Extra kwaliteit toevoegen aan de wandelingen.

6.5.3. Initiatieven ontplooien om natuurgericht beheer op deze 
dijken te installeren. 

De natuur- en landschapswaarden van de oude dijken 
behouden en verder ontwikkelen.  

Omschrijving actie Doel

6.6.1. Een communicatieplan opmaken en uitvoeren. Het Maasland en de Maasvallei promoten als een sterk 
“merk”.

6.6.2. Er worden middelen vrij gemaakt om (met behulp van 
een extern bureau) een huisstijl te ontwikkelen voor de 
Maasvallei zowel voor de materialisatie van zichtloca-
ties, randinfrastructuur, … als voor de recreatief-toeristi-
sche communicatieproducten.

Zorgen voor herkenbaarheid van het Maasland zowel in 
de communicatie als in de materialisatie op het terrein. 
Deze actie is cruciaal om de Maasvallei en het Maasland 
te promoten als een streek met een eigen identiteit en te 
ontwikkelen tot een sterk “merk”.

6.6. Nationaal en internationaal promoten van de Maasvallei 

Het uiteindelijke streven van dit plan is de Maasvallei te ontwikkelen tot een regio die landschappelijk en ecologisch het 
Vlaamse gemiddelde ver overstijgt én die toeristisch op de kaart staat. 
Een ambitieuze en goed gedoseerde marketing van de regio is onontbeerlijk. Zo moet het Maasland een prominente plaats 
verwerven op de lijst van mogelijke bestemmingen voor dag- en weekenduitstappen of (langere) vakanties.

7. Eigen accenten voor acht valleisegmenten om maatwerk te leveren

Om de uitvoerbaarheid van het Plan van Aanpak te vergroten, worden er per deelgebied of valleisegment een aantal acties 
uitgewerkt. Deze gebiedsgerichte aanpak is een hulpmiddel om maatwerk (zie tekening pag. 34) te leveren met bijzondere 
aandacht voor specifi eke Maaslandse landschapscomponenten en toeristische infrastructuur. 

Belangrijk is een goede keuze van de thematiek (couleur locale) op basis van de fysieke en historische eigenheid per segment. 
Dit alles kan gebeuren binnen de algemene - voor de Maasvallei - te ontwikkelen “huisstijl” met betrekking tot communicatie 
en materialisatie.  

Suggesties in dat verband zijn
• Kessenich als vissershaventje 
• Aldeneik, Heppeneert en Maaseik: clustering rond kerken of als schilder(achtige)dorpjes
• Stokkem & Oud-Dilsen als korversstadje
• Leut & Meeswijk: rust, verpozen en verademen “onder de linden” en in de kasteeltuin
• Oud-Rekem: dorp van de “bon-vivants”, terrasjes, …
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Omschrijving actie Doel

7.1.1. Opmaken en uitvoeren van een toeristisch en recrea-
tief plan. De uitwerking van een wandelgebied is hier-
van een basisonderdeel. Dit wandelgebied zal sterk aan 
water worden gekoppeld, de typische eigenheid van de 
Maasdorpen tot uiting laten komen én de specifi eke na-
tuur laten beleven.  

Een kwaliteitsvolle toeristische en recreatieve ontsluiting 
van dit deel van de Maasvallei. 

7.1.2. Opmaken en uitvoeren van een geïntegreerd landschaps-
plan met concrete acties voor beeldkwaliteit, natuur en 
erfgoed.

Verhogen van de belevingswaarde van dit vallei-
segment. 

Omschrijving actie Doel

7.2.1. Opmaken en uitvoeren van een toeristisch en recreatief 
plan. De uitwerking van een wandelgebied is hiervan 
een basisonderdeel. Dit wandelgebied zal sterk verbon-
den zijn met water, de typische eigenheid van de Maas-
dorpen tot uiting laten komen en de specifi eke natuur 
laten beleven. 

Een kwaliteitsvolle toeristische en recreatieve ontsluiting 
van dit deel van de Maasvallei. 

7.2.2. Opmaken en uitvoeren van een geïntegreerd landschaps-
plan met concrete acties voor beeldkwaliteit, natuur en 
erfgoed.  

Verhogen van de belevingswaarde van dit vallei-
segment.  

7.2.3. In het kader van het stedelijk project “Maaseik aan het 
water” is het aangewezen om de mogelijkheid te on-
derzoeken voor de uitbouw van een toeristische “all 
weather” attractiepunt rond het thema ‘Water en Maas’, 
gericht op gezinnen met kinderen. 

• Het gebrek aan een toeristische trekpleister enerzijds 
bij slecht weer en anderzijds voor gezinnen met kinde-
ren ondervangen.

• De Maas en het water gebruiken als uithangbord voor 
de toeristische uitbouw van de regio.

7.2.4. De stad Maaseik uitbouwen als trekker van het culturele 
aanbod in de Maasvallei.

Het culturele aanbod waarover de Maasvallei beschikt 
toeristisch vermarkten. 

Onderstaand schema geeft een niet limitatief overzicht van onderwerpen en thema’s die in deze valleisegmenten aan bod 
kunnen komen. Zo kan de hoger geformuleerde globale doelstelling worden gerealiseerd. Dit impliceert dat de hierna voor-
gestelde toeristisch-recreatieve plannen en landschapszorgplannen compatibel dienen te zijn met en mede invulling zullen 
geven aan de segmentoverstijgende operationele doelstellingen. Weliswaar kunnen binnen de afzonderlijke segmenten eigen 
accenten - op basis van eigenheden, kwaliteiten en kansen - worden gelegd. 

7.1. Kessenich - Ophoven   “Drie Eigen”
Dit segment omvat Kessenich, het kasteeldomein Borgitter, Ophoven en Geistingen.  

7.2. Aldeneik - Maaseik   “Stroom van cultuur”
Dit segment omvat Aldeneik, Heerenlaak en Maaseik.   
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Omschrijving actie Doel

3.1. Opmaken en uitvoeren van een toeristisch en recreatief 
plan. De uitwerking van een wandelgebied is hiervan 
een basisonderdeel. Dit wandelgebied zal sterk verbon-
den zijn met water, de typische eigenheid van de Maas-
dorpen tot uiting laten komen en de specifi eke natuur 
laten beleven.  

Een kwaliteitsvolle toeristische en recreatieve ontsluiting 
van dit deel van de Maasvallei. 

3.2. Opmaken en uitvoeren van een geïntegreerd landschaps-
plan met concrete acties voor beeldkwaliteit, natuur en 
erfgoed. 

Verhogen van de belevingswaarde van dit vallei-
segment. 

3.3. Onderzoeken of er een haalbare mogelijkheid is voor de 
bouw en uitbating van een voor toeristen aantrekkelijke 
horecazaak (bij de dijk) te Elen.  

Het gebrek aan een aangepaste afspanning voor fi etsers 
en wandelaars in dit deel van de Maasvallei oplossen. 
Deze actie beoogt eveneens een economische spin-off 
(kleinschalig) voor de regio te creëren.

7.3. Elen – Rotem
Dit segment omvat Heppeneert, Elen, Rotem en Bichterweert.  
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Omschrijving actie Doel

7.4.1. Opmaken en uitvoeren van een toeristisch en recreatief 
plan. De uitwerking van een wandelgebied is hiervan 
een basisonderdeel. Dit wandelgebied zal sterk verbon-
den zijn met water, de typische eigenheid van de Maas-
dorpen tot uiting laten komen en de specifi eke natuur 
laten beleven.  

Een kwaliteitsvolle toeristische en recreatieve ontsluiting 
van dit deel van de Maasvallei.  

7.4.2. Opmaken en uitvoeren van een geïntegreerd landschaps-
plan met concrete acties voor beeldkwaliteit, natuur en 
erfgoed.  

Verhogen van de belevingswaarde van dit vallei-
segment.  

7.4.3. Faciliteren en ondersteunen van De Wissen bij toekomst-
gerichte planvorming en eventuele uitbouw tot een inter-
nationaal Maascentrum. 

De Wissen uitbouwen tot internationaal Maascentrum. 

7.4.4. In samenwerking met De Wissen zal een business- en 
communicatieplan opgesteld worden om De Wissen te 
positioneren binnen de regio.  
•  Organiseren van ochtend- en avondvaartochten met 

fl uisterboten gecombineerd met natuurwandelingen.  
• Geleide wandelingen organiseren met nadruk op het 

landschapselement (geschiedenis van de stad en de 
Maas), erfgoed en erfgroen als leestekens van het land-
schap.  

• Organiseren van twee of driedaagse fi etsarrangemen-
ten waarbij beide Maasoevers worden aangedaan.  

• De Wissen wordt beschouwd als uitvalsbasis voor lan-
ge afstandswandelingen in de Maasvallei en naar het 
Nationaal Park Hoge Kempen. 

Vanuit De Wissen een sterk natuureducatief en toeristisch 
aanbod ontwikkelen voor de regio.  

7.4.5. In samenwerking met de Wissen zal een business- en 
communicatieplan opgesteld worden om de Wissen te 
positioneren als internationaal Maascentrum. Hierbij 
wordt ook nagegaan of de hoofdpoort van het Nationaal 
Park Hoge Kempen en De Wissen gezamenlijk kunnen 
functioneren als startpunt voor natuurgerichte educatie.

• De opdracht als internationaal Maascentrum onder-
bouwen en faciliteren. 

• Een sterk toeristisch aanbod ontwikkelen vanuit dit in-
ternationaal Maascentrum. 

7.4. Stokkem & Oud-Dilsen “Maasarmenrijk”
Dit segment omvat (Oud-)Dilsen met de omgeving Oude Maas - Boyen - monding Wrietselbeek - Stokkem - Negenoord - Ker-
keweerd - het Molenveld - het veer en Lanklaar.  
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7.5. Leut - Meeswijk   “Levend Leut”
Dit segment omvat Leut en Meeswijk met het kasteeldomein van Vilain XIIII.  

7.6. Eisden - Vucht
Dit segment omvat Eisden, Vucht, Maaswinkel en Het Greven. 

Omschrijving actie Doel

7.5.1. Verder uitvoering geven aan de maatregelen die zijn 
opgenomen in het project Levend Leut en in (informeel) 
vastgesteld door de commissie Levend Leut.  

De belevingswaarde van deze omgeving vergroten en 
consolideren voor de toekomst.

Omschrijving actie Doel

7.6.1. Opmaken en uitvoeren van een toeristisch en recreatief 
plan. De uitwerking van een wandelgebied is hiervan 
een basisonderdeel. Dit wandelgebied zal sterk verbon-
den zijn met water, de typische eigenheid van de Maas-
dorpen tot uiting laten komen en de specifi eke natuur 
laten beleven.  

Een kwaliteitsvolle toeristische en recreatieve ontsluiting 
van dit deel van de Maasvallei.  

7.6.2. Opmaken en uitvoeren van een geïntegreerd landschaps-
plan met concrete acties voor beeldkwaliteit, natuur en 
erfgoed.  

Verhogen van de belevingswaarde van dit vallei-
segment.  

7.6.3. Het bestaande traject van de Langbroekbeek tussen het 
kanaal in Vucht en Mazenhoven opnieuw watervoerend 
maken door gebruik te maken van kanaalwater. 

Beekherstel tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart én 
stromend relatief zuiver water voor het nu stilstaand wa-
ter van de Oude Maasarm bij Maasbempder Greend.

7.6.4. De realisatie van het project ‘Hangende tuin’ bij de ka-
naaloever te Eisden.

De aantrekkelijkheid en de belevingswaarde van deze 
populaire recreatieve route langs het kanaal vergroten. 

7.6.5. Het natuurgebied het Greven en de waterwinning in dat 
gebied toegankelijk maken voor bezoekers in het kader 
van het recreatieplan voor dit segment. Dit kan mogelij-
kerwijs d.m.v. een kruinenpad (na haalbaarheidsonder-
zoek) en het wandelgebied Eisden en Vucht. 

Inschakelen en benutten van de waterwinning in Eisden 
als toeristisch aanbod
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7.7. Kotem – Uikhoven
Dit segment omvat Geneuth, Kotem, Boorsem en Uikhoven. 

7.8. Oud Rekem – Herbricht
Dit laatste segment omvat Hocht met Hochterbampd, Smeermaas, Neerharen, (Oud-)Rekem, de verbinding naar Pietersheim 
en Veldwezelt.  

Omschrijving actie Doel

7.8.1. Opmaken en uitvoeren van een toeristisch en recreatief 
plan. De uitwerking van een wandelgebied is hiervan 
een basisonderdeel. Dit wandelgebied zal sterk verbon-
den zijn met water, de typische eigenheid van de Maas-
dorpen tot uiting laten komen én de specifi eke natuur 
laten beleven.  

Een kwaliteitsvolle toeristische en recreatieve ontsluiting 
van dit deel van de Maasvallei.  

7.8.2. Opmaken en uitvoeren van een geïntegreerd landschaps-
plan met concrete acties voor beeldkwaliteit, natuur en 
erfgoed.  

Verhogen van de belevingswaarde van dit vallei-
segment. 

Omschrijving actie Doel

7.7.1. Opmaken en uitvoeren van een toeristisch en recreatief 
plan. De uitwerking van een wandelgebied is hiervan 
een basisonderdeel. Dit wandelgebied zal sterk verbon-
den zijn met water, de typische eigenheid van de Maas-
dorpen tot uiting laten komen en de specifi eke natuur 
laten beleven.  

Een kwaliteitsvolle toeristische en recreatieve ontsluiting 
van dit deel van de Maasvallei.  

7.7.2. Opmaken en uitvoeren van een geïntegreerd landschaps-
plan met concrete acties voor beeldkwaliteit, natuur en 
erfgoed 

Verhogen van de belevingswaarde van dit vallei-
segment.  
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Een streek met streken!
Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland in het noordoosten van Belgisch Limburg bestaat uit de grenzeloze land-
schappen van de Hoge Kempen, het Kempen~Broek en de Maasvallei. Ontdek de uitgestrektheid van het Nationaal Park Hoge 
Kempen, luister naar de stilte in Kempen~Broek of struin langs de Maas. Beleef deze streken dankzij het fi etsroute-netwerk en 
het uitgebreide wandelwegennetwerk. Jouw avontuur ligt in onze natuur!

Hasselt

Nationaal Park Hoge Kempen

Hoge Kempen

Kempen-Broek

Kempen-Broek Nederland

Maasvallei


